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1                                                נסיעות אברהם. מבאו

1656 מתושלח מיתת
1656 המבול

לידת ארפחשרפחשד 1658
1693693 לידת שלח

1723 לידת עבד
1757 לידת פלג
לידת רעו 1787
1788 נעשה למלך נמרוד נע
1819 ידת שרוג ליד
1849 ת נחור לידת נ
1878 רח לידת תרח

לידת אברהם 9481948
1958 לידת שרה
1973 ושרה אברהם נישואי
1996 מיתת פלג
1996 דור הפלגה והפצת העמים
ברית בין הבתרים 1996
מיתת נחור 1997

אברהם ניצל בכבשן האש 1998
2003 סיון אברהם לך לך מארצך נסי

מיתת נח 2006
2008008 מרידה נגד כדרלעומר ה נגד כדרלעומר המרידה

2021 עם החמישה מלכיםמלחמת ארבע מלכים ע
2023 אברהם יורד למצריםא

2023 רה נלקחה לבית פרעה שר
הפיכת סדום ועמורה 2047

לוח 
התאריכים 
החשובים

של הפרק*
של אפרים וואקסמאן לפי הספר «דור לדור» 
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מפתח 

מפתח 
עניינים

03
מקורות לפתיחה

03 בראשית פרק יב (goעם פירוש רשי)

לכן, מעניין ביותר לתאר לעצמך אדם, היוצא אל ארץ 
חדשה ולא נודעת עם משימה הנשמעת כך: ”לך לך“.

05 בראשית פרק יט (goעם פירוש רשי)

האסון שהפך את העמק הפורח, מלא נאות מדבר, לים 
מלוח, התרחש כבר בתקופה שהוא התיישב בארץ 

החדשה לו. 

 10
סיפורי התלמוד

10 בכורות ח, א-ב

התלמוד מספר על כך שרבי יהושע ניצח קיסר של העת 
העתיקה בזכות עומק הידע הנמצא בתורה.

12 בראשית רבה פ"כ, ד [עונשו של הנחש]

המידרש מוסיף לסיפור הזה פרט מענין: חכם אחד 
שהקדיש שבע שנים לחיפושי התשובה, כל כך התאכזב, 

עד שהלך להכות את ראשו בקיר.

13
פתיחה ל'ארכיון'

13 סנהדרין • צז, א

התלמוד מספר, שהחל בשנת 2000 יתחיל עידן חדש 
בהיסטוריית העולם.

14
ארכיון (סיפורו של נח)
14 בראשית פרק ח (goעם פירוש רשי)

רק שנה קודם לכן השתוללו הגלים והאדמה הוצפה 
בזרמי גפרית לוהטת. לאחר מכן הגלים פחתו. תשעה 

חודשים לאחר תחילת המבול נראו פסגות ההרים...

ָבה] ֲעֶשׂה ַלתֵּ 16 בראשית רבה פ" לא, יא [ֹצַהר תַּ

17 תרשים חיצוני של התיבה וגגה

עכשיו ניתן לראות בשקופית את השרטוט של כלי השייט 
הבלתי רגיל שבו הם הקיפו את העולם כמה פעמים.

18 עונות השנה לפני המבול, בזמן המבול ולאחריו

עכשיו ניתן לראות בשקופית את השרטוט של כלי השייט 
הבלתי רגיל שבו הם הקיפו את העולם כמה פעמים.

21 בראשית פרק יט (goעם פירוש הרמב"ן)

23 ממלכת נמרוד (מאמר)

עכשיו ניתן לראות בשקופית את השרטוט של כלי השייט 
הבלתי רגיל שבו הם הקיפו את העולם כמה פעמים.

24 עשרה דורות מנח ועד אברהם

כפי שניתן לראות בשקופית, משפחתו של אברהם 
מתחילה מֵׁשם, שניתן לקרוא לו הבולט מבין שלושת בניו 
של נוח. מאז בנו ארפכשד חלפו יותר מעשרה דורות, 

אך אף אחד מהם לא העמיד אדם המשתווה לאברהם.

25 גילם של האבות בזמן המאורעות שהיו בחייהם

בזמן זה הוא מורה ומומחה בעל שם לתורה, הסוחף 
אחריו את תלמידיו הרבים.

26
אור כשדים

26 בראשית פרק יא (goעם פירוש רשי)

על השקופית תוכלו לראות את כל הדרך של אברהם 
לארץ ישראל. אך למעשה, נקודת המוצא של המסע היא 

מקום הולדתו של אברהם, אור כשדים.

29 בראשית רבה פ" לח, יג [אברהם ניצל מכבשן 
האש והרן מת]

30 ספר אבותינו, פרק "ברוך מגן אבות"

אחד הדיונים האלה היה עלול להיגמר בכי רע: המלך 
הזועם ציווה להוציא את אברהם להורג בכבשן האש. 

אברהם יצא מהכבשן ללא פגע...

38
המוסיקה של הלשון

38 ערכין יג, ב

39 מגילה ו, א

...העברית מזכירה כינור, כלי הנגינה הראשון שהוזכר 
בתורה. (הכוונה לכלי המכונה "כינור דוד" ולא בכינור 

המוכר לנו היום).

... בתלמוד נטען כי הכינור נתן את שמו לים כינרת,  
משום שפירותיהם של האילנות הצומחים לחופי כינרת היו 

מתוקים כצלילי כינור.

41 בבא בתרא יד, א-ב

חלקם שלו  בספרו אסף דוד 150 מזמורים ליריים — 
וחלקם של מחברים אחרים, ביניהם האדם הראשון, 

אברהם אבינו ומשה רבנו, בכבודם ובעצמם.
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43 תהילים פרק כ

פרק כ' הוא מזמור איחולי הצלחה בקרב. המזמור 
שהולחן בצורה יפהפייה היה מושמע בבית המקדש 

כשצבא ישראל יצא למלחמה.

46 תהילים פרק יד (עם פירוש מלבי"ם)

היו פרקי תהילים פופולריים כל-כך, שהם זכו לחידושים, 
"רימייקים". לדוגמה, פרק י"ד. מלבי"ם כתב שאת 
המזמור הזה כתב דוד אחר אחת המלחמות שלו, 
שהייתה קשה ועקובה מדם, אך הסתיימה בניצחון.

48
סיפורו של נבוכדנצר

48 דניאל פרק ג (עם פירושו של ראב"ע)

לפני כאלפיים וחמש מאות שנה נבוכדנצר מלך בבל 
הציב בבקעת דורא פסל זהב ענק...

52 תהלים פרק קיז

ובכן, בשני פסוקים של פרק קי"ז בתהילים מקופל סיפור 
שלם. ואף יותר מזה.

53
דרכי אברהם

CNSDFGMֲאָרםDFDG פדן KJBKJBFFDDFB:53 לקט

אזור בשם "פדן ארם", כלומר צומת הדרכים, הפך 
למגורי קבע של משפחת אברהם. 

אנו נפגוש בו לא פעם בהמשך הסיפור של החומש.

54
החידות של שכם

54 דברים פרק כז (עם פירוש רש"י)

56 יהושוע פרק ח

בשנת 2488 מבריאת העולם כאן, באזור שכם, שישה 
על  משבטי בני ישראל עלו על הר גריזים ועוד שישה — 

הר עיבל. בעמק בין שני ההרים עמד שבט לוי, ופנה 

לשתי הקבוצות לפי התור, תוך אמירת הברכות והקללות 
— למקרה שיקיימו את התורה ולמקרה שלאו.

58 בראשית פרק לג (עם פירוש רש"י)

בשכם ישנו מקום הנקרא "חלקת השדה". מדובר באחד 
משלושת המקומות המיוחדים בארץ ישראל, שנקנו 

בכסף, אמנם לא על ידי אברהם, אלא על ידי נכדו. 

61
השבויה בשכם

61 בראשית לד (עם פירוש רש"י)

בשנת 2205 לבריאת העולם, פחות ממאתיים שנה 
אחרי המסע של אברהם, פרצה בשכם מלחמה קטנה 

שהוכרעה במהירות.

63
שלוש ערים

63 לקוטי שיחות, ל, "לך לך", עמ' 36

בכל אחד משלושת הערים בהם ביקר, אברהם בנה 
מבנה מיוחד, שנקרא "מזבח".

71
מה זה קרבן

71 לקט: ורבן

בתקופה שבית המקדש היה קיים, המונים פקדו את שערי 
ירושלים כדי להביא את קרבנותיהם. הבאת קרבנות, 
קידוש פרי עמלם, הייתה הדרך הבטוחה ביותר לבטא 
את הקשר שלהם לבורא. כשהקרבן היה מתקבל, היה 

אש הייתה יורדת מהשמים ו"לוקחת" את  קורה נס — 
הזבח.

73
מפות
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א ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדְּתָך 

ְוֶאֶעְׂשָך,  ב  ַאְרֶאָּך.  ֲאֶׁשר  ֶאל-ָהָאֶרץ,  ָאִביָך,  ּוִמֵּבית 

ְּבָרָכה.  ֶוְהֵיה,  ְׁשֶמָך;  ַוֲאַגְּדָלה  ַוֲאָבֶרְכָך,  ָּגדוֹל,  ְלגוֹי 

ְבָך,  ְוִנְבְרכּו  ָאאֹר;  ּוְמַקֶּלְלָך,  ְמָבְרֶכיָך,  ַוֲאָבְרָכה,  ג 

ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַאְבָרם,  ַוֵּיֶלְך  ד  ָהֲאָדָמה.  ִמְׁשְּפחֹת  ּכֹל 

ָׁשִנים  ֶּבן-ָחֵמׁש  ְוַאְבָרם,  לוֹט;  ִאּתוֹ,  ַוֵּיֶלְך  ְיהָוה,  ֵאָליו 

ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְּבֵצאתוֹ, ֵמָחָרן. ה ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת-ָׂשַרי 

ִאְׁשּתוֹ ְוֶאת-לוֹט ֶּבן-ָאִחיו, ְוֶאת-ָּכל-ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו, 

ַאְרָצה  ָלֶלֶכת  ַוֵּיְצאּו,  ְבָחָרן;  ֲאֶׁשר-ָעׂשּו  ְוֶאת-ַהֶּנֶפׁש, 

ְּכַנַען, ַוָּיבֹאּו, ַאְרָצה ְּכָנַען. ו ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם, ָּבָאֶרץ, ַעד 

ז  ָּבָאֶרץ.  ָאז  ְוַהְּכַנֲעִני,  מוֶֹרה;  ֵאלוֹן  ַעד  ְׁשֶכם,  ְמקוֹם 

ַוֵּיָרא ְיהָוה, ֶאל-ַאְבָרם, ַוּיֹאֶמר, ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ָהָאֶרץ 

ַהּזֹאת; ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח, ַליהָוה ַהִּנְרֶאה ֵאָליו. ח ַוַּיְעֵּתק 

ִמָּׁשם ָהָהָרה, ִמֶּקֶדם ְלֵבית-ֵאל--ַוֵּיט ָאֳהֹלה; ֵּבית-ֵאל 

ִמָּים, ְוָהַעי ִמֶּקֶדם, ַוִּיֶבן-ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה, ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם 

ְיהָוה. ט ַוִּיַּסע ַאְבָרם, ָהלוְֹך ְוָנסוַֹע ַהֶּנְגָּבה. פ

ָלגּור  ִמְצַרְיָמה  ַאְבָרם  ַוֵּיֶרד  ָּבָאֶרץ;  ָרָעב,  ַוְיִהי  י 

ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי,  יא  ָּבָאֶרץ.  ָהָרָעב  ִּכי-ָכֵבד  ָׁשם, 

ִאְׁשּתוֹ,  ֶאל-ָׂשַרי  ַוּיֹאֶמר,  ִמְצָרְיָמה;  ָלבוֹא  ִהְקִריב 

ִהֵּנה-ָנא ָיַדְעִּתי, ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת-ַמְרֶאה ָאְּת. יב ְוָהָיה, 

ִּכי-ִיְראּו אָֹתְך ַהִּמְצִרים, ְוָאְמרּו, ִאְׁשּתוֹ זֹאת; ְוָהְרגּו 

ָאְּת--ְלַמַען  ֲאחִֹתי  ִאְמִרי-ָנא,  יג  ְיַחּיּו.  ְואָֹתְך  אִֹתי, 

ִייַטב-ִלי ַבֲעבּוֵרְך, ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך. יד ַוְיִהי, 

ְּכבוֹא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה; ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים ֶאת-ָהִאָּׁשה, 

ַפְרעֹה,  ָׂשֵרי  אָֹתּה  ַוִּיְראּו  טו  ְמאֹד.  ִהוא  ִּכי-ָיָפה 

ַוְיַהְללּו אָֹתּה ֶאל-ַּפְרעֹה; ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה, ֵּבית ַּפְרעֹה. 

טז ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב, ַּבֲעבּוָרּה; ַוְיִהי-לוֹ צֹאן-ּוָבָקר, 

ַוֲחמִֹרים, ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת, ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּלים. יז ַוְיַנַּגע 

ְיהָוה ֶאת-ַּפְרעֹה ְנָגִעים ְּגדִֹלים, ְוֶאת-ֵּביתוֹ, ַעל-ְּדַבר 

ְלַאְבָרם,  ַפְרעֹה,  ַוִּיְקָרא  יח  ַאְבָרם.  ֵאֶׁשת  ָׂשַרי, 

ַוּיֹאֶמר, ַמה-ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי; ָלָּמה לֹא-ִהַּגְדָּת ִּלי, ִּכי 

ָוֶאַּקח  ִהוא,  ֲאחִֹתי  ָאַמְרָּת  ָלָמה  יט  ִהוא.  ִאְׁשְּתָך 

כ  ָוֵלְך.  ַקח  ִאְׁשְּתָך  ִהֵּנה  ְוַעָּתה,  ְלִאָּׁשה;  ִלי  אָֹתּה 

ַוְיַצו ָעָליו ַּפְרעֹה, ֲאָנִׁשים; ַוְיַׁשְּלחּו אֹתוֹ ְוֶאת-ִאְׁשּתוֹ, 

ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-לוֹ.

בראשית פרק יב

מקורות תנ״ך
ЧАСТЬ 1. ПРИВЕТСТВИЕ

(א) לך לך -
גדול,  לגוי  אעשך  ושם  ולטובתך,  להנאתך 
שאודיע  ועוד  לבנים.  זוכה  אתה  אי  וכאן 

טבעך בעולם:

(ב) ואעשך לגוי גדול -
לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים:

ממעטת פריה ורביה,
וממעטת את הממון,

וממעטת את השם,
שהבטיחו  הללו  ברכות  לשלש  הוזקק  לכך 

על הבנים, ועל הממון, ועל השם.
על  אות  מוסיף  הריני  שמך,  ואגדלה  (וזהו 
שמך, שעד עכשיו שמך אברם מכאן ואילך 
אברהם, ואברהם עולה רמ"ח כנגד איבריו 

של אדם):
ואברכך -
בממון:

והיה ברכה -
בידי,  היו  בידך, עד עכשיו  נתונות  הברכות 
ומעכשיו  ואותך,  נח  ואת  אדם  את  ברכתי 
אחר:  דבר  תחפוץ.  אשר  את  תברך  אתה 
אלוהי  שאומרים  זהו  גדול  לגוי  ואעשך 
אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלוהי יצחק, 
יעקב.  אלוהי  שאומרים  זהו  שמך  ואגדלה 
יכול יהיו חותמין בכולן? תלמוד לומר: והיה 

ברכה, בך חותמין ולא בהם:



פתיחה
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מארצך -
והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד לחרן, 
וצא  משם  עוד  התרחק  לו  אמר  כך  אלא 

מבית אביך:
אל הארץ אשר אראך -

לא גלה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו, ולתת 
(ברא־ לו שכר על כל דבור ודבור. כיוצא בו 
שית כב ב) את בנך את יחידך אשר אהבת את 
יצחק, כיוצא בו (כב ב) על אחד ההרים אשר 
(יונה ג ב) וקרא עליה  אומר אליך, כיוצא בו 

את הקריאה אשר אנכי דובר אליך:

(ג) ונברכו בך כל משפחות האדמה -
יש אגדות רבות, וזהו פשוטו אדם אומר לבנו 
תהא כאברהם, וכן כל ונברכו בך שבמקרא, 
וזה מוכיח (בראשית מח כ) בך יברך ישראל 

לאמר ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה:

(ה) אשר עשו בחרן -
מגייר  אברהם  השכינה,  כנפי  תחת  שהכניסן 
ומעלה  הנשים,  מגיירת  ושרה  האנשים,  את 
של  ופשוטו  עשאום.  כאלו  הכתוב  עליהם 
מקרא: עבדים ושפחות שקנו להם, כמו (שם 
לא א) עשה את כל הכבוד הזה, (במדבר כד 

יח) וישראל עושה חיל, לשון קונה וכונס:

(ו) ויעבר אברם בארץ -
נכנס לתוכה:

עד מקום שכם -
להלחם  כשיבואו  יעקב  בני  על  להתפלל 

בשכם:
אלון מורה -

הוא שכם, הראהו הר גריזים והר עיבל ששם 
קבלו ישראל שבועת התורה:

והכנעני אז בארץ -
וכובש את ארץ ישראל מזרעו של  היה הולך 
את  נח  כשחלק  נפלה  שם  של  שם, שבחלקו 
הארץ לבניו, שנאמר (בראשית יד יח) ומלכי 

צדק מלך שלם, לפיכך (פסוק ז) ויאמר ה' אל 
עתיד  הזאת,  הארץ  את  אתן  לזרעך  אברהם 

אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם:

(ז) ויבן שם מזבח -
על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל:

(ח) ויעתק משם -
אוהלו:

מקדם לבית אל -
אל  בית  נמצאת  אל.  בית  של  במזרחה 

במערבו, והוא שנאמר בית אל מים:
אהלו -

אוהלה כתיב, בתחילה נטה את אהל אשתו 
ואחר כך את שלו:
ויבן שם מזבח -

עוון  על  שם  להיכשל  בניו  שעתידין  נתנבא 
עכן והתפלל שם עליהם:

(ט) הלוך ונסוע -
משם  ונוסע  יותר  או  חדש  כאן  יושב  לפרקים, 
הנגבה  מסעיו  וכל  אחר,  במקום  אוהלו  ונוטה 
לצד  והוא  ישראל  ארץ  של  לדרומה  ללכת 
ירושלים שהיא בחלקו של יהודה, שנטלו בדרומה 

של ארץ ישראל הר המוריה שהיא נחלתו:

(י) רעב בארץ -
באותה ארץ לבדה, לנסותו אם יהרהר אחר 
דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל ארץ 

כנען, ועכשיו משיאו לצאת ממנה:

(יא) הנה נא ידעתי -
מדרש אגדה: עד עכשיו לא הכיר בה מתוך 
מעשה  ידי  על  ועכשיו  שבשניהם,  צניעות 
שעל  העולם  מנהג  אחר:  דבר  בה.  הכיר 
עמדה  וזאת  מתבזה,  אדם  הדרך  טורח  ידי 
הגיע  נא  הנה  מקרא:  של  ופשוטו  ביופייה. 
השעה שיש לדאוג על יופייך, ידעתי זה ימים 

רבים כי יפת מראה את, ועכשיו אנו באים 
ומכוערים, אחיהם של  בין אנשים שחורים 
לו  ודומה  יפה.  באשה  הורגלו  ולא  כושים, 

(בראשית יט ב) הנה נא אדוני סורו נא:

(יג) למען ייטב לי בעבורך -
יתנו לי מתנות:

(יד) ויהי כבוא אברם מצרימה -
למד  אלא  מצרימה,  כבואם  לומר  לו  היה 
ידי שתבעו את  ועל  שהטמין אותה בתיבה 

המכס פתחו וראו אותה:

(טו) ויהללו אותה אל פרעה -
הללוה ביניהם לומר הגונה זו למלך:

(טז) ולאברם היטיב -
פרעה בעבורה [נתן לו מתנות]:

(יז) וינגע ה' וגו' -
במכת ראתן לקה, שהתשמיש קשה לו:

ואת ביתו -
כתרגומו: ועל אנש ביתיה. (ומדרשו לרבות 

כותליו ועמודיו וכליו):
על דבר שרי -

והוא  הך  למלאך  אומרת  דבורה,  פי  על 
מכה:

(יט) קח ולך -
(כ טו) הנה ארצי  לו  לא כאבימלך שאמר 
תעמוד,  ואל  לך  לו  אמר  אלא  לפניך, 
שנאמר  הם,  זימה  שטופי  שהמצרים 

(יחזקאל כג כ) וזרמת סוסים זרמתם:

(כ) ויצו עליו -
על אודותיו לשלחו ולשמרו:

וישלחו -
כתרגומו: ואלויאו.
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יֵֹׁשב  ְולוֹט,  ָּבֶעֶרב,  ְסדָֹמה,  ַהַּמְלָאִכים  ְׁשֵני  ַוָּיבֹאּו  א 

ְּבַׁשַער-ְסדֹם; ַוַּיְרא-לוֹט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם, ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים 

ֶאל-ֵּבית  ָנא  סּורּו  ָּנא-ֲאדַֹני,  ִהֶּנה  ַוּיֹאֶמר  ב  ָאְרָצה. 

ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם, ְוִהְׁשַּכְמֶּתם, ַוֲהַלְכֶּתם 

ְלַדְרְּכֶכם; ַוּיֹאְמרּו ּלֹא, ִּכי ָבְרחוֹב ָנִלין. ג ַוִּיְפַצר-ָּבם 

ְמאֹד--ַוָּיֻסרּו ֵאָליו, ַוָּיבֹאּו ֶאל-ֵּביתוֹ; ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה, 

ָהִעיר  ְוַאְנֵׁשי  ִיְׁשָּכבּו,  ֶטֶרם,  ד  ַוּיֹאֵכלּו.  ָאָפה  ּוַמּצוֹת 

ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָנַסּבּו ַעל-ַהַּבִית, ִמַּנַער ְוַעד-ָזֵקן: ָּכל-ָהָעם, 

ִמָּקֶצה. ה ַוִּיְקְראּו ֶאל-לוֹט ַוּיֹאְמרּו לוֹ, ַאֵּיה ָהֲאָנִׁשים 

ֲאֶׁשר-ָּבאּו ֵאֶליָך ַהָּלְיָלה; הוִֹציֵאם ֵאֵלינּו, ְוֵנְדָעה אָֹתם. 

ו ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם לוֹט, ַהֶּפְתָחה; ְוַהֶּדֶלת, ָסַגר ַאֲחָריו. ז 

ַוּיֹאַמר: ַאל-ָנא ַאַחי, ָּתֵרעּו. ח ִהֵּנה-ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנוֹת, 

ֲאֶׁשר לֹא-ָיְדעּו ִאיׁש--אוִֹציָאה-ָּנא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם, ַוֲעׂשּו 

ַאל-ַּתֲעׂשּו  ָהֵאל,  ָלֲאָנִׁשים  ַרק  ְּבֵעיֵניֶכם;  ַּכּטוֹב  ָלֶהן 

ֶּגׁש- ַוּיֹאְמרּו  ט  קָֹרִתי.  ְּבֵצל  ָּבאּו,  ִּכי-ַעל-ֵּכן  ָדָבר, 

ָהְלָאה, ַוּיֹאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא-ָלגּור ַוִּיְׁשּפֹט ָׁשפוֹט--ַעָּתה, 

ָנַרע ְלָך ֵמֶהם; ַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש ְּבלוֹט ְמאֹד, ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר 

ֶאת-לוֹט  ַוָּיִביאּו  ֶאת-ָיָדם,  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְׁשְלחּו  י  ַהָּדֶלת. 

ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה; ְוֶאת-ַהֶּדֶלת, ָסָגרּו. יא ְוֶאת-ָהֲאָנִׁשים 

ְוַעד-ָּגדוֹל;  ִמָּקטֹן,  ַּבַּסְנֵוִרים,  ִהּכּו  ַהַּבִית,  ֲאֶׁשר-ֶּפַתח 

ֶאל-לוֹט,  ָהֲאָנִׁשים  ַוּיֹאְמרּו  יב  ַהָּפַתח.  ִלְמצֹא  ַוִּיְלאּו, 

ֲאֶׁשר-ְלָך  ְוכֹל  ּוְבנֶֹתיָך,  ּוָבֶניָך  פֹה--ָחָתן  ִמי-ְלָך  עֹד 

ָּבִעיר: הוֵֹצא, ִמן-ַהָּמקוֹם. יג ִּכי-ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו, ֶאת-

ַהָּמקוֹם ַהֶּזה: ִּכי-ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת-ְּפֵני ְיהָוה, ַוְיַׁשְּלֵחנּו 

ְיהָוה ְלַׁשֲחָתּה. יד ַוֵּיֵצא לוֹט ַוְיַדֵּבר ֶאל-ֲחָתָניו ֹלְקֵחי 

ְבנָֹתיו, ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן-ַהָּמקוֹם ַהֶּזה, ִּכי-ַמְׁשִחית 

ְיהָוה, ֶאת-ָהִעיר; ַוְיִהי ִכְמַצֵחק, ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו. טו ּוְכמוֹ 

קּום  ֵלאמֹר:  ְּבלוֹט  ַהַּמְלָאִכים  ַוָּיִאיצּו  ָעָלה,  ַהַּׁשַחר 

ַקח ֶאת-ִאְׁשְּתָך ְוֶאת-ְׁשֵּתי ְבנֶֹתיָך, ַהִּנְמָצאֹת--ֶּפן-ִּתָּסֶפה, 

ְּבָידוֹ  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְתַמְהָמּה--ַוַּיֲחִזיקּו  טז  ָהִעיר.  ַּבֲעו ֹן 

ָעָליו;  ְיהָוה  ְּבֶחְמַלת  ְבנָֹתיו,  ְׁשֵּתי  ּוְבַיד  ּוְבַיד-ִאְׁשּתוֹ 

ַוּיִֹצֻאהּו ַוַּיִּנֻחהּו, ִמחּוץ ָלִעיר. יז ַוְיִהי ְכהוִֹציָאם אָֹתם 

ַהחּוָצה, ַוּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל-ַנְפֶׁשָך--ַאל-ַּתִּביט ַאֲחֶריָך, 

ֶּפן-ִּתָּסֶפה.  ִהָּמֵלט,  ָהָהָרה  ְּבָכל-ַהִּכָּכר:  ְוַאל-ַּתֲעמֹד 

ִהֵּנה-ָנא  יט  ֲאדָֹני.  ַאל-ָנא,  ֲאֵלֶהם:  לוֹט,  ַוּיֹאֶמר  יח 

ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ַחְסְּדָך  ַוַּתְגֵּדל  ְּבֵעיֶניָך,  ֵחן,  ַעְבְּדָך  ָמָצא 

ְלִהָּמֵלט  אּוַכל  לֹא  ְוָאנִֹכי,  ֶאת-ַנְפִׁשי;  ְלַהֲחיוֹת  ִעָּמִדי, 

ָהִעיר  ִהֵּנה-ָנא  כ  ָוַמִּתי.  ָהָרָעה,  ָהָהָרה--ֶּפן-ִּתְדָּבַקִני 

ָּנא  ִאָּמְלָטה  ִמְצָער;  ָׁשָּמה--ְוִהוא  ָלנּוס  ְקרָֹבה,  ַהּזֹאת 

ָׁשָּמה, ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא--ּוְתִחי ַנְפִׁשי. כא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו-

ָהְפִּכי  ְלִבְלִּתי  ַהֶּזה:  ַלָּדָבר  ַּגם  ָפֶניָך,  ָנָׂשאִתי  -ִהֵּנה 

ִּכי  ָׁשָּמה,  ִהָּמֵלט  ַמֵהר,  ִּדַּבְרָּת.כב  ֲאֶׁשר  ֶאת-ָהִעיר, 

לֹא אּוַכל ַלֲעׂשוֹת ָּדָבר, ַעד-ּבֲֹאָך ָׁשָּמה; ַעל-ֵּכן ָקָרא 

ֵׁשם-ָהִעיר, צוַֹער. כג ַהֶּׁשֶמׁש, ָיָצא ַעל-ָהָאֶרץ; ְולוֹט, 

ָּבא צֲֹעָרה. כד ַויהָוה, ִהְמִטיר ַעל-ְסדֹם ְוַעל-ֲעמָֹרה-

-ָּגְפִרית ָוֵאׁש: ֵמֵאת ְיהָוה, ִמן-ַהָּׁשָמִים. כה ַוַּיֲהפְֹך ֶאת-

ֶהָעִרים ָהֵאל, ְוֵאת ָּכל-ַהִּכָּכר, ְוֵאת ָּכל-יְֹׁשֵבי ֶהָעִרים, 

ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה. כו ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתוֹ, ֵמַאֲחָריו; ַוְּתִהי, ְנִציב 

ֶמַלח. כז ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם, ַּבּבֶֹקר: ֶאל-ַהָּמקוֹם--ֲאֶׁשר-

ְסדֹם  ַעל-ְּפֵני  ַוַּיְׁשֵקף,  כח  ְיהָוה.  ֶאת-ְּפֵני  ָׁשם,  ָעַמד 

בראשית פרק יט
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ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא,  ַהִּכָּכר;  ֶאֶרץ  ְוַעל-ָּכל-ְּפֵני,  ַוֲעמָֹרה, 

ַוְיִהי,  כט  ַהִּכְבָׁשן.  ְּכִקיטֹר,  ָהָאֶרץ,  ִקיטֹר  ָעָלה 

ֱאֹלִהים,  ַוִּיְזּכֹר  ַהִּכָּכר,  ֶאת-ָעֵרי  ֱאֹלִהים  ְּבַׁשֵחת 

ַהֲהֵפָכה,  ִמּתוְֹך  ֶאת-לוֹט,  ַוְיַׁשַּלח  ֶאת-ַאְבָרָהם; 

ַוַּיַעל  ל  ֲאֶׁשר-ָיַׁשב ָּבֵהן לוֹט.  ֶאת-ֶהָעִרים,  ַּבֲהפְֹך 

לוֹט ִמּצוַֹער ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר, ּוְׁשֵּתי ְבנָֹתיו ִעּמוֹ, ִּכי ָיֵרא, 

ָלֶׁשֶבת ְּבצוַֹער; ַוֵּיֶׁשב, ַּבְּמָעָרה--הּוא, ּוְׁשֵּתי ְבנָֹתיו. 

ָזֵקן;  ָאִבינּו  ֶאל-ַהְּצִעיָרה,  ַהְּבִכיָרה  ַוּתֹאֶמר  לא 

ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבוֹא ָעֵלינּו, ְּכֶדֶרְך ָּכל-ָהָאֶרץ. 

ִעּמוֹ;  ְוִנְׁשְּכָבה  ַיִין,  ֶאת-ָאִבינּו  ַנְׁשֶקה  ְלָכה  לב 

ַיִין,  ֶאת-ֲאִביֶהן  ַוַּתְׁשֶקיָן  לג  ָזַרע.  ֵמָאִבינּו,  ּוְנַחֶּיה 

ֶאת-ָאִביָה,  ַוִּתְׁשַּכב  ַהְּבִכיָרה  ַוָּתבֹא  הּוא;  ַּבַּלְיָלה 

ִמָּמֳחָרת,  ַוְיִהי,  לד  ּוְבקּוָמּה.  ְּבִׁשְכָבּה  ְולֹא-ָיַדע 

ֶאֶמׁש  ֵהן-ָׁשַכְבִּתי  ֶאל-ַהְּצִעיָרה,  ַהְּבִכיָרה  ַוּתֹאֶמר 

ִעּמוֹ,  ִׁשְכִבי  ּובִֹאי  ַּגם-ַהַּלְיָלה,  ַיִין  ַנְׁשֶקּנּו  ֶאת-ָאִבי; 

ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו, ָזַרע. לה ַוַּתְׁשֶקיָן ַּגם ַּבַּלְיָלה ַההּוא, 

ֶאת-ֲאִביֶהן--ָיִין; ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה ַוִּתְׁשַּכב ִעּמוֹ, ְולֹא-

ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּה. לו ַוַּתֲהֶריָן ְׁשֵּתי ְבנוֹת-לוֹט, 

ְׁשמוֹ  ַוִּתְקָרא  ֵּבן,  ַהְּבִכיָרה  ַוֵּתֶלד  לז  ֵמֲאִביֶהן. 

ְוַהְּצִעיָרה  לח  ַעד-ַהּיוֹם.  ֲאִבי-מוָֹאב,  הּוא  מוָֹאב: 

ַגם-ִהוא ָיְלָדה ֵּבן, ַוִּתְקָרא ְׁשמוֹ ֶּבן-ַעִּמי: הּוא ֲאִבי 

ְבֵני-ַעּמוֹן, ַעד-ַהּיוֹם. {ס}

מקורות תנ״ך
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(א) המלאכים -
ולהלן קראם אנשים, כשהייתה שכינה עי־
אב־ אצל  אחר:  דבר  אנשים.  קראם  מהם 

תדירין  המלאכים  והיו  גדול  שכחו  רהם 
לוט  ואצל  אנשים,  קראם  כאנשים  אצלו 

קראם מלאכים:
בערב -

וכי כל כך שהו המלאכים מחברון לסדום, 
שמא  וממתינים  היו,  רחמים  מלאכי  אלא 

יוכל אברהם ללמד עליהם סניגוריא:
ולוט ישב בשער סדום -

ישב כתיב אותו היום מינוהו שופט עליהם:
וירא לוט וגו' -

מבית אברהם למד לחזור על האורחים:

(ב) הנה נא אדני -
הנה נא אתם אדונים לי אחר שעברתם עלי. דבר 
אחר: הנה נא צריכים אתם לתת לב על הרשעים 

הללו שלא יכירו בכם. וזו היא עצה נכונה:

סורו נא -
שלא  עקלתון,  דרך  לביתי  הדרך  את  עקמו 
סורו,  נאמר  לכך  שם  נכנסין  שאתם  יכירו 

בבראשית רבה (נ ז):
ולינו ורחצו רגליכם -

ואחר  תחלה  ללון  אדם  בני  של  דרכן  וכי 
להם  ועוד שהרי אברהם אמר  לרחוץ?  כך 
תחלה (יח ד) ורחצו רגליכם? אלא כך אמר 
ויראו שכבר  סדום  אנשי  כשיבאו  לוט אם 
כבר  ויאמרו  עלי  יעלילו  רגליהם,  רחצו 
לביתך  שבאו  שלושה  או  ימים  שני  עברו 
ולא הודעתנו, לפיכך אמר מוטב שיתעכבו 
כאן באבק רגליהם שיהיו נראין כמו שבאו 
כך  ואחר  תחילה  לינו  אמר  לפיכך  עכשיו, 

רחצו:
ויאמרו לא -

מכאן  תעשה,  כן  ה)  (יח  אמרו  לאברהם 
שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול:

כי ברחוב נלין -

לא  שאמרו  אלא,  בלשון  משמש  כי  הרי 
נסור אל ביתך אלא ברחובה של עיר נלין:

(ג) ויסרו אליו -
עקמו את הדרך לצד ביתו:

ומצוות אפה -
פסח היה:

(ד) טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום -
כך נדרש בבראשית רבה (נ ה): טרם ישכבו 
ואנשי העיר היו בפיהם של מלאכים, שהיו 
והוא  ומעשיהם?  טיבם  מה  ללוט  שואלים 
מדברים  עודם  רשעים.  רובם  להם:  אומר 

בהם ואנשי סדום וגו'.
ופשוטו של מקרא ואנשי העיר, אנשי רשע, 
נקראים  רשעים  שהיו  על  הבית.  על  נסבו 
אנשי סדום, כמו שאמר הכתוב (יג יג) ואנ־

שי סדום רעים וחטאים:
כל העם מקצה -



בראשית פרק יט(המשך מעמ' 5)
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מהם  אחד  שאין  הקצה,  עד  העיר  מקצה 
מוחה בידם, שאפילו צדיק אחד אין בהם:

(ה) ונדעה אתם -
במשכב זכר, כמו (פסוק ח) אשר לא ידעו איש:

(ח) האל -
כמו האלה:

כי על כן באו -
כי הטובה הזאת תעשו לכבודי על אשר באו 
בצל קורתי, תרגום בטלל שרותי, תרגום של 

קורה שרותא:

(ט) ויאמרו גש הלאה -
והת־ קרב להלאה, כלומר התקרב לצדדין 

רחק ממנו.
כמו:  רחוק,  לשון  שבמקרא  הלאה  כל  וכן 
(במדבר יז ב) זרה הלאה. (ש"א כ כב) הנה 
החצי ממך והלאה. גש הלאה המשך להלן, 
בלשון לע"ז טרי"י טי"י ד"י נו"ש [משוך את 
עצמך ממנו], ודבר נזיפה הוא לומר אין אנו 
חוששין לך, ודומה לו: (ישעיה סה ה) קרב 
אליך אל תיגש בי. וכן (ישעיה מט כ) גשה 
ואשב  בעבורי  לצדדין  המשך  ואשבה,  לי 
אצלך. אתה מליץ על האורחין, איך מלאך 
לו  אמרו  הבנות,  על  להם  שאמר  על  לבך. 
גש הלאה, לשון נחת, ועל שהיה מליץ על 
האורחים אמרו האחד בא לגור, אדם נוכ־

וישפוט  לגור,  שבאת  בינינו  אתה  יחידי  רי 
שפוט ונעשית מוכיח אותנו:

הדלת -
דלת הסובבת לנעול ולפתוח:

(יא) פתח -
הוא החלל שבו נכנסין ויוצאין:

בסנורים -
מכת עיוורון:

מקטן ועד גדול -
שנאמר  תחלה,  בעבירה  התחילו  הקטנים 
(פסוק ד) מנער ועד זקן, לפיכך התחילה הפו־

רענות מהם:
(יב) עוד מי לך פה -

פשוטו של מקרא מי לך עוד בעיר הזאת חוץ 
מאשתך ובנותיך שבבית:

חתן ובניך ובנותיך -
אם יש לך חתן או בנים ובנות הוצא מן המ־

קום:
ובניך -

עוד  אגדה:  ומדרש  הנשואות.  בנותיך  בני 
מאחר שעושין נבלה כזאת מי לך פתחון פה 
היה  הלילה  שכל  עליהם,  סניגורייה  ללמד 

מליץ עליהם טובות, קרי ביה מי לך פה:

(יד) חתניו -
שתי בנות נשואות היו לו בעיר:

לוקחי בנותיו -
שאותן שבבית היו ארוסות להם:

(טו) ויאיצו -
כתרגומו: ודחיקו, מהרוהו:

הנמצאות -
המזומנות לך בבית להצילם. ומדרש אגדה 

יש, וזה ישובו של מקרא:
תספה -

הדור,  כל  תום  עד  יד)  ב  (דברים  כלה.  תהיה 
מתורגם עד דסף כל דרא:

(טז) ויתמהמה -
כדי להציל את ממונו:

ויחזיקו -
להפוך  וחברו  להצילו,  שליח  היה  מהם  אחד 
את סדום, לכך נאמר (פסוק יז) ויאמר המלט, 

ולא נאמר ויאמרו:

(יז) המלט על נפשך -
דייך להציל נפשות, אל תחוס על הממון:

אל תביט אחריך -
אתה הרשעת עימהם, ובזכות אברהם אתה 
ניצול, אינך כדאי לראות בפורענותם ואתה 

ניצול:

בכל הככר -
ככר הירדן:

ההרה המלט -
אצל אברהם ברח, שהוא יושב בהר, שנא־

ואף  ההרה.  משם  ויעתק  ח)  (יב  לעיל  מר 
אל  ג)  (יג  שנאמר  שם,  יושב  היה  עכשיו 
המקום אשר היה שם אהלו בתחילה, ואף 
וגו',  אברם  ויאהל  יח)  (שם  שכתוב  פי  על 

אהלים הרבה היו לו ונמשכו עד חברון:
המלט -

שבמקרא  המלטה  כל  וכן  השמטה,  לשון 
אישמוציי"ר [להינצל] בלע"ז וכן (ישעיה סו 
ז) והמליטה זכר, שנשמט העובר מן הרחם. 
(ישעיה  נמלטה.  כציפור  ז)  קכד  (תהילים 
מו ב) ולא יכלו מלט משא, להשמיט משא 

הרעי שבנקביהם:

(יח) אל נא אדני -
רבותינו אמרו שם: זה קדש, שנאמר בו לה־
חיות את נפשי, מי שיש בידו להמית ולה־

חיות. ותרגומו: בבעו כען ה':
אל נא -

אל נא תאמר אלי להימלט ההרה:
נא -

לשון בקשה:

(יט) פן תדבקני הרעה -
כשהייתי אצל אנשי סדום היה הקב"ה רואה 
מעשי ומעשי בני העיר, והייתי נראה צדיק 
אני  צדיק  אצל  וכשאבא  להינצל,  וכדאי 
כרשע. וכן אמרה הצרפית לאליהו (מ"א יז 
יח) כי באת אלי להזכיר את עוני, עד שלא 
באת אצלי היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי 
עמי ואני צדקת ביניהם, ומשבאת אצלי לפי 

מעשיך אני רשעה:

(כ) העיר הזאת קרובה -
קרובה ישיבתה נתיישבה מקרוב, לפיכך לא 
נתמלאה סאתה עדיין. ומה היא קריבתה? 
והתחילו  האנשים  שנתפלגו  הפלגה  מדור 

(המשך מעמ' 6)
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הייתה  והיא  במקומו,  איש  איש  להתיישב 
חמישים  כאן  ועד  ומשם  פלג,  מות  בשנת 
ושתים שנה, שפלג מת בשנת ארבעים וש־

מונה לאברהם. 
כיצד? פלג חי (לעיל יא יט) אחרי הולי־

דו את רעו מאתים ותשע שנה, צא מהם 
שלשים ושתים כשנולד שרוג, ומשרוג עד 
שנולד נחור שלשים, הרי שישים ושתים, 
ותשע,  עשרים  תרח  שנולד  עד  ומנחור 
הרי תשעים ואחת, ומשם עד שנולד אב־

רהם שבעים, הרי מאה שישים ואחת, תן 
להם ארבעים ושמונה הרי מאתים ותשע, 
ואותה שנה הייתה שנת הפלגה, וכשנח־

רבה סדום היה אברהם בן תשעים ותשע 
שנה, הרי מדור הפלגה עד כאן חמישים 
ושתים שנה, וצוער איחרה ישיבתה אחרי 
הוא  שנה אחת,  וחברותיה  סדום  ישיבת 
שנאמר אמלטה נא, נא בגימטרייה חמי־

שים ואחת:
הלא מצער היא -

והלא עונותיה מועטין, ויכול אתה להניחה:
ותחי נפשי -

בה, זה מדרשו. ופשוטו של מקרא הלא עיר 
קטנה היא, ואנשים בה מעט, אין לך להק־

פיד אם תניחנה ותחי נפשי בה:

(כא) גם לדבר הזה -
העיר  כל  אף  אלא  ניצול,  שאתה  דייך  לא 

אציל בגללך:
הפכי -

יג)  (טז  בואי.  עד  ה)  (מח  כמו:  אני,  הופך 
אחרי רואי.(ירמיה לא יט) מדי דברי בו:

(כב) כי לא אוכל לעשות -
זהו עונשן של מלאכים, על שאמרו (פסוק 
יג) כי משחיתים אנחנו, ותלו הדבר בעצמן, 
לפיכך לא זזו משם עד שהוזקקו לומר שאין 

הדבר ברשותן:
כי לא אוכל -

לשון יחיד, מכאן אתה למד שהאחד הופך 

נשלחים  מלאכים  שני  שאין  מציל,  והאחד 
לדבר אחד:

על כן קרא שם העיר צוער -
על שם (פסוק כ) והיא מצער:

(כד) וה' המטיר -
כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו:

המטיר על סדום -
בעלות השחר, כמו שנאמר לעיל (פסוק טו) 
עומדת  שהלבנה  שעה  עלה,  השחר  וכמו 
עובדין  מהם  שהיו  לפי  החמה,  עם  ברקיע 

לחמה ומהם ללבנה.
אמר הקב"ה: אם אפרע מהם ביום, יהיו עו־
בדי לבנה אומרים: אילו היה בלילה כשה־

אפרע  ואם  חרבין.  היינו  לא  מושלת  לבנה 
אומרים:  החמה  עובדי  יהיו  בלילה,  מהם 
אילו היה ביום כשהחמה מושלת לא היינו 
חרבים, לכך כתיב וכמו השחר עלה ונפרע 

מהם בשעה שהחמה והלבנה מושלים:
המטיר וגו' גפרית ואש -

בתחילה מטר ונעשה גפרית ואש:
מאת ה' -

(ד כג) נשי  דרך המקראות לדבר כן, כמו: 
למך, ולא אמר נשיי. וכן אמר דוד (מ"א א 
לג) קחו עמכם את עבדי אדוניכם, ולא אמר 
ח)  ח  (אסתר  אמר  אחשורוש  וכן  מעבדי. 
בשם המלך, ולא אמר בשמי. אף כאן אמר 

מאת ה' ולא אמר מאתו:
מן השמים -

בם  כי  לא)  לו  (איוב  הכתוב  שאמר  והוא 
ידין עמים וגו', כשבא לייסר הבריות מביא 
עליהם אש מן השמים כמו שעשה לסדום, 
לישראל  השמים  מן  המן  להוריד  וכשבא 
מן  לחם  לכם  ממטיר  הנני  ד)  טז  (שמות 

השמים:

(כה) ויהפוך את הערים וגו' -
ארבעתן יושבות בסלע אחד והפכן מלמע־

(איוב כח ט) בחלמיש  לה למטה, שנאמר 
שלח ידו וגו':

(כו) ותבט אשתו מאחריו -
מאחריו של לוט:
ותהי נציב מלח -

במלח חטאה ובמלח לקתה. אמר לה: תני 
מעט מלח לאורחים הללו.

בא  אתה  הזה  הרע  המנהג  אף  לו:  אמרה 
להנהיג במקום הזה!

(כח) קיטור -
תימור של עשן טורק"א [לפיד] בלע"ז:

כבשן -
וכן  לסיד,  אבנים  את  בה  ששורפין  חפירה 

כל כבשן שבתורה:

(כט) ויזכור אלוהים את אברהם -
נזכר  לוט?  על  אברהם  של  זכירתו  מהו 
שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, 
ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה (יב 
ג) אחותי היא, ולא גילה הדבר, שהיה חס 

עליו, לפיכך חס הקב"ה עליו:

(ל) כי ירא לשבת בצוער -
לפי שהייתה קרובה לסדום:

(לא) אבינו זקן -
ואם לא עכשיו אימתי, שמא ימות או יפסוק 

מלהוליד:
ואיש אין בארץ -

בדור  כמו  נחרב  העולם  שכל  היו  סבורות 
המבול:

(לג) ותשקין וגו' -
שני  מהן  להוציא  במערה  להן  נזדמן  יין 

אומות:
ותשכב את אביה -

עמו,  ותשכב  לה)  (פסוק  כתיב  ובצעירה 
אחו־ אלא  בזנות  פתחה  שלא  לפי  צעירה 

תה למדתה, חיסך עליה הכתוב ולא פירש 
גנותה. אבל בכירה שפתחה בזנות פרסמה 

הכתוב במפורש:



מקורות תנ״ך
ЧАСТЬ 1. ПРИВЕТСТВИЕ פתיחה

(המשך מעמ' 7)



9 POPULAR EDUCATIONAL PROJECTS // MORE AT WWW.TEHILIM.RU

מקורות תנ״ך
ЧАСТЬ 1. ПРИВЕТСТВИЕ פתיחה


ובקומה -

של בכירה נקוד, לומר הרי הוא כאילו לא נכתב, לומר שבקומה ידע 
ואף על פי כן לא נשמר ליל שני מלשתות. (אמר רבי לוי: כל מי שהוא 

להוט אחר בולמוס של עריות לסוף מאכילים אותו מבשרו):
(לו) ותהרין וגו' -

אף על פי שאין האשה מתעברת מביאה ראשונה, אלו שלטו בעצ־

מן והוציאו ערוותן לחוץ ונתעברו מביאה ראשונה:
(לז) מואב -

זו שלא הייתה צנועה פירשה שמאביה הוא, אבל צעירה קראתו 
(דברים  בלשון נקיה, וקבלה שכר בימי משה, שנאמר בבני עמון 
ב יט) אל תתגר בם כלל, ובמואב לא הזהיר אלא שלא ילחם בם, 

אבל לצערן התיר לו.

(המשך מעמ' 8)



10POPULAR EDUCATIONAL PROJECTS // MORE AT WWW.TEHILIM.RU

מקורות תלמוד
ИСТОРИЯ ИЗ ТАЛМУДА סיפורי התלמוד



11 POPULAR EDUCATIONAL PROJECTS // MORE AT WWW.TEHILIM.RU

מקורות תלמוד
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מקורות מדרש
ИСТОРИЯ ИЗ ТАЛМУДА

סיפורי התלמוד

בראשית רבה פ״כ, ד [עונשו של הנחש]

כי עשית זאת

אמר רבי הושעיא: בשביל זו, כל פעולה שלך לא בשביל זו?!
אמר רבי יהודה בר סימון בשם רבי הושעיא: מתחלת הספר ועד 

כאן שבעים ואחד אזכרות, מגיד שנידון בסנהדרין שלימה.
רבי הושעיא דסכנין בשם רבי לוי: אררו בצרעת, הלין סלעיא 

דביה צרען אינון.
אמר ר' אלעזר: ראית מימיך מאחר שאדם מכה את חבירו במקל, 

הוא חוזר ומכה אותו ברצועה?!
כך ארור אתה מכל הבהמה, כל שכן מכל חית השדה.

תני, בהמה גסה טהורה יולדת לתשעה חדשים, בהמה גסה טמאה 
יולדת לי"ב חדשים.

בהמה דקה טהורה יולדת לה' חדשים, והכלב לחמשים יום, 
והחתול לחמשים ושנים,

והחזיר לששים יום.
והנמייה לשבעים יום,

הצבי והשועל לו' חדשים,
ושאר כל השרצים לששה חדשים.

והארי והדוב והנמר והפיל והקוף הקיפוד לשלוש שנים.
והנחש לשבע שנים, והאפעה לשבעים שנה.

פילוסופוס אחד בקש לידע לכמה הנחש מוליד? כיון שראה אותם 
מתעסקין זה עם זה, נטלן ונתנן בחבית והיה מספיק להם מזונות 

עד שילדו, כיון שעלו הזקנים לרומי שאלו את רבן גמליאל.
אמר ליה: לכמה הנחש מוליד? ולא יכול להשיבו ונתכרכמו פניו. 

פגע בו רבי יהושע ופניו חולנית, אמר לו: למה פניך חולנית?
אמר לו: שאלה אחת נשאלתי ולא יכולתי להשיבו.

אמר לו: מה היא?
אמר: לכמה נחש מוליד?

אמר לו: לשבע שנים.
אמר לו: מנא לך?

אמר לו: הכלב חיה טמאה ומוליד לחמשים יום, ובהמה טמאה 
יולדת לי"ב חודש. וכתיב: ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית 

השדה, וכשם שהבהמה ארורה מן החיה שבעה, כך נחש ארור 
מהבהמה שבעה.

כמפני רמשא סלק ואמר ליה. התחיל מטיח ראשו לכותל.
אמר: כל מה שעמלתי שבע שנים, בא זה והושיטו לי בקנה אחד:
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פתיחה ל׳ארכיון׳
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מקורות תנ״ך
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)

ְוֶאת- ָּכל-ַהַחָּיה  ְוֵאת  ֶאת-נַֹח,  ֱאֹלִהים,  ַוִּיְזּכֹר  א 

ֱאֹלִהים  ַוַּיֲעֵבר  ַּבֵּתָבה;  ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר  ָּכל-ַהְּבֵהָמה, 

ַמְעְינֹת  ַוִּיָּסְכרּו  ב  ַהָּמִים.  ַוָּיׁשֹּכּו  ַעל-ָהָאֶרץ,  רּוַח 

ְּתהוֹם, ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשָמִים; ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם, ִמן-ַהָּׁשָמִים. 

ג ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ, ָהלוְֹך ָוׁשוֹב; ַוַּיְחְסרּו 

ַהַּמִים--ִמְקֵצה, ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יוֹם. ד ַוָּתַנח ַהֵּתָבה 

ַעל,  ַלחֶֹדׁש,  יוֹם  ְּבִׁשְבָעה-ָעָׂשר  ַהְּׁשִביִעי,  ַּבחֶֹדׁש 

ַעד,  ְוָחסוֹר,  ָהלוְֹך  ָהיּו  ְוַהַּמִים,  ה  ֲאָרָרט.  ָהֵרי 

ִנְראּו  ַלחֶֹדׁש,  ְּבֶאָחד  ָּבֲעִׂשיִרי  ָהֲעִׂשיִרי;  ַהחֶֹדׁש 

ָראֵׁשי ֶהָהִרים. ו ַוְיִהי, ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יוֹם; ַוִּיְפַּתח 

ֶאת- ַוְיַׁשַּלח,  ז  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ַהֵּתָבה  ֶאת-ַחּלוֹן  נַֹח, 

ֵמַעל  ַהַּמִים  ַעד-ְיבֶֹׁשת  ָוׁשוֹב,  ָיצוֹא  ַוֵּיֵצא  ָהעֵֹרב; 

ָהָאֶרץ. ח ַוְיַׁשַּלח ֶאת-ַהּיוָֹנה, ֵמִאּתוֹ--ִלְראוֹת ֲהַקּלּו 

ַהּיוָֹנה  ְולֹא-ָמְצָאה  ט  ָהֲאָדָמה.  ְּפֵני  ֵמַעל  ַהַּמִים, 

ָמנוַֹח ְלַכף-ַרְגָלּה, ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה--ִּכי-ַמִים, 

ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ; ַוִּיְׁשַלח ָידוֹ ַוִּיָּקֶחָה, ַוָּיֵבא אָֹתּה 

ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה. י ַוָּיֶחל עוֹד, ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים; 

ַוּיֶֹסף ַׁשַּלח ֶאת-ַהּיוָֹנה, ִמן-ַהֵּתָבה. יא ַוָּתבֹא ֵאָליו 

ְּבִפיָה;  ָטָרף  ֲעֵלה-ַזִית  ְוִהֵּנה  ֶעֶרב,  ְלֵעת  ַהּיוָֹנה 

ַוִּיָּיֶחל  יב  ָהָאֶרץ.  ֵמַעל  ַהַּמִים  ִּכי-ַקּלּו  נַֹח,  ַוֵּיַדע 

עוֹד, ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים; ַוְיַׁשַּלח, ֶאת-ַהּיוָֹנה, ְולֹא-

ָיְסָפה ׁשּוב-ֵאָליו, עוֹד. יג ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש-ֵמאוֹת 

ֵמַעל  ַהַּמִים,  ָחְרבּו  ַלחֶֹדׁש,  ְּבֶאָחד  ָּבִראׁשוֹן  ָׁשָנה, 

ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא,  ַהֵּתָבה,  ֶאת-ִמְכֵסה  נַֹח,  ַוָּיַסר  ָהָאֶרץ; 

ְּבִׁשְבָעה  ַהֵּׁשִני,  ּוַבחֶֹדׁש,  יד  ָהֲאָדָמה.  ְּפֵני  ָחְרבּו 

ְוֶעְׂשִרים יוֹם, ַלחֶֹדׁש--ָיְבָׁשה, ָהָאֶרץ. {ס}

(א) ויזכור אלוהים -
זה השם מידת הדין הוא, ונהפכה למדת רח־
מים על ידי תפלת הצדיקים, ורשעתן של רש־
עים הופכת מידת רחמים למדת הדין, שנאמר 
(בראשית ו ה) וירא ה׳ כי רבה רעת האדם וגו׳ 

ויאמר ה׳ אמחה, והוא שם מידת רחמים:
ויזכור אלוהים את נח וגו׳ -

מה זכר להם לבהמות, זכות שלא השחיתו 
דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה:

ויעבר אלוהים רוח -
רוח תנחומין והנחה עברה לפניו:

על הארץ -
על עסקי הארץ:

וישכו -
לשון  כשוך חמת המלך  א)  ב  (אסתר  כמו 

הנחת חמה:

(ב) ויסכרו מעינות -
כשנפתחו כתיב (ז יא) כל מעינות, וכאן אין 
שיש  אותן  מהם  שנשתיירו  לפי  כל,  כתיב 
בהם צורך לעולם, כגון חמי טבריא וכיוצא 

בהם:
ויכלא -

(תהילים מ יב) לא תכלא רח־ וימנע, כמו 
מיך, (בראשית כג ו) לא יכלה ממך:

(ג) מקצה חמישים ומאת יום -
כיצד  בסיוון.  אחד  והוא  לחסור,  התחילו 
הגשמים  פסקו  בכסלו  ושבעה  בעשרים 
ותשעה  ועשרים  מכסלו  שלושה  הרי 
מטבת הרי שלושים ושתים, ושבט ואדר 
וניסן ואייר מאה ושמונה עשר הרי מאה 

וחמישים:

(ד) בחדש השביעי -
הגש־ פסקו  שבו  לכסלו  שביעי  והוא  סיון 

מים:
בשבעה עשר יום -

משוק־ התיבה  שהייתה  למד  אתה  מכאן 
כתיב  שהרי  אמה,  עשרה  אחת  במים  עת 
(פסוק ה) בעשירי באחד לחדש נראו ראשי 
(למרחשוון)  עשירי  שהוא  אב  זה  ההרים, 
לירידת גשמים והם היו גבוהים על ההרים 
חמש עשרה אמה וחסרו מיום אחד בסיוון 
לששים  אמה  עשרה  חמש  באב  אחד  עד 
שב־ נמצא  ימים,  לארבעה  אמה  הרי  יום, 

ארבע  אלא  חסרו  לא  בסיוון  עשר  ששה 
למדת  המחרת,  ליום  התיבה  ונחה  אמות, 
שהייתה משוקעת אחת עשרה אמה במים 

שעל ראשי ההרים:



בראשית פרק ח
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(ה) בעשירי נראו ראשי ההרים -

שהת־ למרחשוון  עשירי  שהוא  אב,  זה 
חיל הגשם. ואם תאמר הוא אלול ועשירי 
לכסלו שפסק הגשם, כשם שאתה אומר 
להפ־ שביעי  והוא  סיוון  השביעי  בחדש 

סקה.
אי אפשר לומר כן, על כורחך שביעי אי 
אתה מונה אלא להפסקה, שהרי לא כלו 
ומאה  גשמים  ירידת  של  יום  ארבעים 
אחד  עד  המים  תגבורת  של  וחמישים 

בסיוון.
ואם אתה אומר שביעי לירידה אין זה סיוון 
לירידה,  והעשירי אי אפשר למנות אלא 
שאם אתה אומר להפסקה והוא אלול, אי 
לחדש חרבו  מוצא בראשון באחד  אתה 
ארבעים  מקץ  שהרי  הארץ,  מעל  המים 
משנראו ראשי ההרים שלח את העורב, 
ועשרים ואחד יום הוחיל בשליחות היונה, 
הרי שישים יום משנראו ראשי ההרים עד 
באלול  תאמר  ואם  האדמה.  פני  שחרבו 
והוא  במרחשוון,  שחרבו  נמצא  נראו, 
תשרי,  אלא  זה  ואין  ראשון  אותו  קורא 
שהוא ראשון לבריאת עולם, ולרבי יהושע 

הוא ניסן:

(ו) מקץ ארבעים יום -
משנראו ראשי ההרים:

את חלון התיבה אשר עשה -
לצוהר, ולא זה פתח התיבה העשוי לביאה 

ויציאה:
(ז) יצוא ושוב -

הולך ומקיף סביבות התיבה ולא הלך בשלי־
חותו שהיה חושדו על בת זוגו, כמו ששנינו 

באגדת חלק (סנהדרין קח ב):
עד יבשת המים -

מוכן  אגדה:  מדרש  אבל  כמשמעו.  פשוטו 
גש־ בעצירת  לשליחות אחרת  העורב  היה 

ו)  יז  א׳  (מלכים  אליהו, שנאמר  בימי  מים 
והעורבים מביאים לו לחם ובשר:

(ח) וישלח את היונה -
עוד  ויחל  כתיב  שהרי  ימים  שבעה  לסוף 
למד  אתה  זה  מכלל  אחרים,  ימים  שבעה 

שאף בראשונה הוחיל שבעה ימים:
וישלח -

שלוח,  לשון  אלא  שליחות  לשון  זה  אין 
קלו  אם  יראה  ובזו  לדרכה,  ללכת  שלחה 

המים שאם תמצא מנוח לא תשוב אליו:

(י) ויחל -
(איוב כט כא) לי שמעו  וכן  לשון המתנה, 

ויחלו, והרבה יש במקרא:

(יא) טרף בפיה -

פעמים  קוראו  לכן  היה  שזכר  אני  אומר 
לפי שכל  נקבה,  לשון  ופעמים  זכר  לשון 
יונה שבמקרא לשון נקבה, כמו: (שה׳׳ש 
ה יב) כיונים על אפיקי מים רוחצות, (יח־
הומות,  כולם  הגאיות  כיוני  טז)  ז  זקאל 
 - טרף  פותה:  כיונה  יא)  ז  (הושע  וכמו 
ודרשו  מזון,  לשון  אגדה:  ומדרש  חטף, 
מזונותי  יהיו  אמרה  מאמר,  לשון  בפיה, 
מרורין כזית בידו של הקב׳׳ה ולא מתוקין 

כדבש בידי בשר ודם:

(יב) וייחל -
הוא לשון ויחל, אלא שזה לשון ויפעל וזה 

לשון ויתפעל. ויחל וימתין, וייחל ויתמתן:

(יג) בראשון -
לרבי אליעזר הוא תשרי, ולרבי יהושע הוא 

ניסן:
חרבו -

נעשה כמין טיט, שקרמו פניה של מעלה:

(יד) בשבעה ועשרים -
עשר  אחד  אלו  בי"ז,  השני  בחדש  וירידתן 
שמשפט  הלבנה,  על  יתירה  שהחמה  ימים 

דור המבול שנה תמימה היה:
יבשה -

נעשה גריד כהלכתה:

(המשך מעמ' 14)
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מקורות
מדרש

АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)
ארכיון (סיפורו של נח) 

בראשית רבה פל״א, יא 

ָבה ֲעֶשׂה ַלֵתּ צַֹהר ַתּ

ר' חוניה ור' פנחס ר' חנין ור' הושעיא לא מפרשין ר' אבא בר כהנא ורבי לוי מפרשין ר' אבא בר כהנא 
אמר חלון רבי לוי אמר מרגליות רבי פנחס משום רבי לוי אמר כל י"ב חדש שהיה נח בתיבה לא צריך לא 
לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה אלא מרגלית היתה לו והיה תולה אותה ובשעה שהיא כהה היה 
יודע שהוא יום ובשעה שהיתה מבהקת היה יודע שהוא לילה אמר רבי הונא עריקין הוינן מן קומי גונדא 
בהדא בוטיטה דטבריה והיה בידינו נרות בשעה שהיו כהים היינו יודעים שהוא יום ובשעה שהיו מבהיקים 

היינו יודעים שהוא לילה.

ה ִמְלַמְעָלה  ָנּ ַכֶלּ ה ְתּ ְוֶאל ַאָמּ

ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אומר שלש מאות וס' קילין היו בה עשר אמות על עשר אמות ושתי פלטיות 
של ארבע אמות קילין מיכן וקילין מיכן וקילין מיכן וקילין מיכן וב' אמות לצדדים ר' נחמיה אמר ט' מאות 
קילין היו בה וקיל ו' אמות על ו' אמות וג' פלטיות של ד' ד' וקיל מיכן וקיל מיכן וב' אמות לצדדין על 
דעתיה דרבי יהודה לא ניחא ועל דעתיה דר' נחמיה לא ניחא רבי יהודה ור' נחמיה רבי יהודה אומר כאמתה 
והיה  מלמטה כך אמתה מלמעלה "ואל אמה תכלנה מלמעלה" רבי נחמיה אמר כמין קומרוטון היתה 

משקיף בה ועולה ומשקיף בה ועולה עד שהעמידה על אמתה שנאמר "ואל אמה וגו'".

ִשׂים  ּה ָתּ ִצָדּ ָבה ְבּ ּוֶפַתח ַהֵתּ

אמר רבי יצחק למדתך תורה דרך ארץ שאם עושה אדם טרקלין עשר על עשר יהא עושה פתחו מן הצד.

ֲעֶשָׂה  ִלִשׁים ַתּ ם ּוְשׁ ִנִיּ ם ְשׁ ִיּ ְחִתּ ַתּ

תחתיים לזבלים שניים לו ולבניו ולטהורים והעליונים לטמאים ויש מחליפין תחתיים לטמאים שניים לו 
ולבניו ולטהורים והעליונים לזבלים כיצד היה עושה אלא כמין קטרקטין היה לו פוססן מן הצד.

ֲעֶשָׂה  ַתּ

אף היא היתה מסייעת את עצמה:
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מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)
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מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)

מקור: ספר מעשה בראשית (על בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, נביאים וחכמי ישראל)
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מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)
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מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)
(המשך מעמ' 19)
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מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)

ַוִּיָּוְלדּו  ָוָיֶפת;  ָחם  ֵׁשם  ְּבֵני-נַֹח,  ּתוְֹלדֹת  ְוֵאֶּלה  א 

ּוָמגוֹג,  ֶיֶפת--ּגֶֹמר  ְּבֵני  ב  ַהַּמּבּול.  ַאַחר  ָּבִנים,  ָלֶהם 

ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל; ּוֶמֶׁשְך, ְוִתיָרס. ג ּוְבֵני, ּגֶֹמר--ַאְׁשְּכַנז 

ְוִריַפת, ְותַֹגְרָמה. ד ּוְבֵני ָיָון, ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש, ִּכִּתים, 

ְּבַאְרצָֹתם,  ַהּגוִֹים,  ִאֵּיי  ִנְפְרדּו  ֵמֵאֶּלה  ה  ְודָֹדִנים. 

ִאיׁש, ִלְלׁשֹנוֹ--ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ְּבגוֵֹיֶהם. ו ּוְבֵני, ָחם--ּכּוׁש 

ַוֲחִויָלה,  כּוׁש--ְסָבא  ּוְבֵני  ז  ּוְכָנַען.  ּופּוט  ּוִמְצַרִים, 

ְוַסְבָּתה ְוַרְעָמה ְוַסְבְּתָכא; ּוְבֵני ַרְעָמה, ְׁשָבא ּוְדָדן. 

ִּגּבֹר  ִלְהיוֹת  ֵהֵחל,  הּוא  ֶאת-ִנְמרֹד;  ָיַלד  ְוכּוׁש,  ח 

ַעל-ֵּכן,  ְיהָוה;  ִלְפֵני  ִגּבֹר-ַצִיד,  הּוא-ָהָיה  ט  ָּבָאֶרץ. 

ֵיָאַמר, ְּכִנְמרֹד ִּגּבוֹר ַצִיד, ִלְפֵני ְיהָוה. י ַוְּתִהי ֵראִׁשית 

ַמְמַלְכּתוֹ ָּבֶבל, ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה, ְּבֶאֶרץ, ִׁשְנָער. 

ֶאת-ִניְנֵוה,  ַוִּיֶבן,  ַאּׁשּור;  ָיָצא  ַהִהוא,  ִמן-ָהָאֶרץ  יא 

ְוֶאת-ְרחֹבֹת ִעיר, ְוֶאת-ָּכַלח. יב ְוֶאת-ֶרֶסן, ֵּבין ִניְנֵוה 

ָיַלד  ּוִמְצַרִים  יג  ַהְּגדָֹלה.  ָהִעיר  ָּכַלח--ִהוא,  ּוֵבין 

ְוֶאת-ְלָהִבים--ְוֶאת-ַנְפֻּתִחים.  ְוֶאת-ֲעָנִמים,  ֶאת-לּוִדים 

ִמָּׁשם  ָיְצאּו  ֲאֶׁשר  ְוֶאת-ַּכְסֻלִחים,  ְוֶאת-ַּפְתֻרִסים  יד 

ְּפִלְׁשִּתים--ְוֶאת-ַּכְפּתִֹרים. {ס}

בראשית פרק יט

(ח): הוא החל להיות גבור בארץ -
כתב רש"י: להמריד כל העולם על הקב"ה 

בעצת דור הפלגה.
ואם כן "הוא החל" אחר המבול, כי בימי דור 
אנוש הוחל. ואפשר שנאמר כי הוחל בדור 
במורדי  היו  לא  אנוש  ובימי  מרד,  הפלגה 

אור, אבל עבדו גם לאלוהים אחרים:

(ט): הוא היה גבור ציד לפני ה' -
למרוד  ומטען  בפיו  בריות  של  דעתן  צד 
מרשיע  אדם  כל  על  יאמר  כן  על  במקום. 
למרוד  ומתכוון  ריבונו  ויודע  פנים  בעזות 
דעת  וכן  לשון רש"י,  כנמרוד.  זה  יאמר  בו 

רבותינו (עירובין נג א):
דרך  על  העניין  הפך  פירש  אברהם  ורבי 
פשוטו: כי הוא החל להיות גיבור על החיות 
בונה  שהיה  ה'"  "לפני  ופירש  אותן.  לצוד 
לפני  לעולה  החיות  את  ומעלה  מזבחות 

השם.
ואין דבריו נראין, והנה הוא מצדיק רשע, כי 

רבותינו ידעו רשעו בקבלה:
מושל  להיות  החל  הוא  כי  בעיני,  והנכון 

והוא המולך תחלה,  בגבורתו על האנשים, 
כי עד ימיו לא היו מלחמות ולא מלך מלך, 
וגבר תחלה על אנשי בבל עד שמלך עליהם, 
ואחר כן יצא אל אשור ועשה כרצונו והגדיל, 
ובגבורתו,  בתקפו  בצורות  ערים  שם  ובנה 
בבל  ממלכתו  ראשית  ותהי  שאמר  וזהו 

וארך ואכד וכלנה:

(יא): מן הארץ ההיא -
במלכו עליה, יצא אשור - פתרונו יצא אל 
אשור, כי אשור מבני שם היה, וזהו כלשון 
לד  (במדבר  עצמונה  ועבר  אדר  חצר  ויצא 
אדרעי  לקראתנו  הבשן  מלך  עוג  ויצא  ד), 
גדול  ברכוש  ארצו  וישוב  א),  ג  (דברים 
(דניאל יא כח), ורבים כן. ולכך תקרא ארץ 
אשור "ארץ נמרוד", כמו שנאמר (מיכה ה 
ה): ורעו את אשור בחרב ואת ארץ נמרוד 
בפתחיה, "וארץ נמרוד" ירמוז אל נינוה ואל 

רחובות עיר ואל כלח:
 - ציד  גבור  הוא  כי  בגבורתו,  עוד  וסיפר 

להתגבר גם על החיות ולצוד אותן.
כל  תחת  אין  כי  להפליג,   - ה'  לפני  ואמר 

ותשחת הארץ  וכן  בגבורה,  השמים כמוהו 
אשר  כל  כי  יא),  ו  (לעיל  האלוהים  לפני 
הנפש  ונכרתה  כעניין  נשחתו,  בארץ  לפניו 
מקום  בכל  כי  ג),  כב  (ויקרא  מלפני  ההיא 

הוא לפניו:

(יג): ומצרים ילד -
יזכיר למצרים תולדותיו ולא הזכיר מושבם 
הזכיר  יפת  בבני  כי  באחרים,  שהזכיר  כמו 
ובבני  ואשור,  ארץ שנער  כוש  ובבני  איים, 
שם.  בבני  וכן  ארצם,  תחומי  הזכיר  כנען 
כי  ידוע  מושבו  ארץ  מצרים  כי  זה  והיה 
יושבים  בניו  כל  והיו  נקראת על שמו,  היא 
כן כשמם,  גם  ושם ארצם  סביבות מצרים, 
והיא  פתרוס,  ארץ  לפתרוסים  מצינו  כן  כי 
מכלל ארץ מצרים, כמו שכתוב (יחזקאל ל 
יג יד): ונתתי יראה בארץ מצרים והשמותי 
וכל  לוד  וכן  על ארץ מכורתם,  את פתרוס 
ארצם  ושם  ושמם  מצרים,  סביבות  הערב 
שוה, וכן פלשתים ארצם פלשת, וכן כתוב 

(שמות טו יד): יושבי פלשת:
ואמר רבי אברהם:

רמב״ן
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כי אלה שמות מדינות ובכל מדינה ומדינה 
משפחה אחת, ועל כן הם כלם לשון רבים. 
והראיה הגמורה אשר יצאו משם - כי זה 

רמז למקום.
המפרשים  דעת  על  יצאו  אשר  וטעם 
(להלן יצאו  מחלציך  כלשון  שהולידם, 

 לה יא).

שהיו  יצאו,  משניהם  רש"י:  וכתב 
נשותיהם  מחליפים  וכסלוחים  הפתרוסים 
זה לזה ויצאו פלשתים מביניהם, בראשית 

רבה (לז ה):
ועל דעתי בדרך הפשט היו כסלוחים יושבי 
עיר ששמה כן, והייתה מכלל ארץ כפתור 
אשר שם כפתורים אחיהם, ויצאו משם מן 

הכפתורים אשר הם מזרע כסלוחים והלכו 
והניחו הארץ לאחיהם  לתור להם מנוחה 
ונקראו  פלשת,  ששמה  ארץ  להם  וכבשו 
אחר כך פלשתים, על שם הארץ, והוא מה 
שכתוב (דברים ב כב): כפתורים היוצאים 
והם  תחתם,  וישבו  השמידום  מכפתור 

מבני כסלוחים יושבי ארץ כפתור:

רמב"ן

מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)

(המשך מעמ' 21)
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מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)

מקור: אטלס דעת מקרא, י. אליצור,י. קיל 
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מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)

מקור: ספר מעשה בראשית (על בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, נביאים וחכמי ישראל)
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מקורות מקורות נוספות
АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА)

ארכיון (סיפורו של נח)
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ֲאָחִדים.  ּוְדָבִרים,  ֶאָחת,  ָׂשָפה  ָכל-ָהָאֶרץ,  ַוְיִהי  א 

ִׁשְנָער,  ב ַוְיִהי, ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם; ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ 

ִנְלְּבָנה  ָהָבה  ֶאל-ֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ג  ָׁשם.  ַוֵּיְׁשבּו 

ְלֵבִנים, ְוִנְׂשְרָפה, ִלְׂשֵרָפה; ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה, ְלָאֶבן, 

ְוַהֵחָמר, ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר. ד ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה-ָּלנּו 

ִעיר, ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשוֹ ַבָּׁשַמִים, ְוַנֲעֶׂשה-ָּלנּו, ֵׁשם: ֶּפן-ָנפּוץ, 

ֶאת-ָהִעיר  ִלְראֹת  ְיהָוה,  ַוֵּיֶרד  ה  ָכל-ָהָאֶרץ.  ַעל-ְּפֵני 

ְוֶאת-ַהִּמְגָּדל, ֲאֶׁשר ָּבנּו, ְּבֵני ָהָאָדם. ו ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֵהן 

ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם, ְוֶזה, ַהִחָּלם ַלֲעׂשוֹת; ְוַעָּתה 

לֹא-ִיָּבֵצר ֵמֶהם, ּכֹל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשוֹת. ז ָהָבה, ֵנְרָדה, 

ְוָנְבָלה ָׁשם, ְׂשָפָתם--ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשְמעּו, ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו. 

ח ַוָּיֶפץ ְיהָוה אָֹתם ִמָּׁשם, ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ; ַוַּיְחְּדלּו, 

ִלְבנֹת ָהִעיר. ט ַעל-ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה, ָּבֶבל, ִּכי-ָׁשם ָּבַלל 

ַעל-ְּפֵני  ְיהָוה,  ֱהִפיָצם  ּוִמָּׁשם  ָּכל-ָהָאֶרץ;  ְׂשַפת  ְיהָוה, 

ָּכל-ָהָאֶרץ. {פ}

ֶאת- ַוּיוֶֹלד  ָׁשָנה,  ֶּבן-ְמַאת  ֵׁשם--ֵׁשם  ּתוְֹלדֹת  ֵאֶּלה,  י 

ַאֲחֵרי  ַוְיִחי-ֵׁשם,  יא  ַהַּמּבּול.  ַאַחר  ְׁשָנַתִים,  ַאְרַּפְכָׁשד: 

הוִֹלידוֹ ֶאת-ַאְרַּפְכָׁשד, ֲחֵמׁש ֵמאוֹת, ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד ָּבִנים, 

ּוָבנוֹת. {ס}

יב ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי, ָחֵמׁש ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד, ֶאת-ָׁשַלח. 

יג ַוְיִחי ַאְרַּפְכַׁשד, ַאֲחֵרי הוִֹלידוֹ ֶאת-ֶׁשַלח, ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, 

ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד ָּבִנים, ּוָבנוֹת. {ס}

יד ְוֶׁשַלח ַחי, ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד, ֶאת-ֵעֶבר. טו ַוְיִחי-

ְוַאְרַּבע  ָׁשִנים,  ָׁשֹלׁש  ֶאת-ֵעֶבר,  הוִֹלידוֹ  ַאֲחֵרי  ֶׁשַלח, 

ֵמאוֹת ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד ָּבִנים, ּוָבנוֹת. {ס}

ֶאת-ָּפֶלג.  ַוּיוֶֹלד,  ָׁשָנה;  ּוְׁשֹלִׁשים  ַאְרַּבע  ַוְיִחי-ֵעֶבר,  טז 

ָׁשָנה,  ְׁשֹלִׁשים  ֶאת-ֶּפֶלג,  הוִֹלידוֹ  ַאֲחֵרי  ַוְיִחי-ֵעֶבר,  יז 

ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד ָּבִנים, ּוָבנוֹת. {ס}

יח ַוְיִחי-ֶפֶלג, ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד, ֶאת-ְרעּו. יט ַוְיִחי-

ֶפֶלג, ַאֲחֵרי הוִֹלידוֹ ֶאת-ְרעּו, ֵּתַׁשע ָׁשִנים, ּוָמאַתִים ָׁשָנה; 

ַוּיוֶֹלד ָּבִנים, ּוָבנוֹת. {ס}

ֶאת-ְׂשרּוג.  ַוּיוֶֹלד,  ָׁשָנה;  ּוְׁשֹלִׁשים  ְׁשַּתִים  ְרעּו,  ַוְיִחי  כ 

ָׁשִנים,  ֶׁשַבע  ֶאת-ְׂשרּוג,  הוִֹלידוֹ  ַאֲחֵרי  ְרעּו,  ַוְיִחי  כא 

ּוָמאַתִים ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד ָּבִנים, ּוָבנוֹת. {ס}

ֶאת-ָנחוֹר.  ַוּיוֶֹלד,  ָׁשָנה;  ְׁשֹלִׁשים  ְׂשרּוג,  ַוְיִחי  כב 

כג ַוְיִחי ְׂשרּוג, ַאֲחֵרי הוִֹלידוֹ ֶאת-ָנחוֹר--ָמאַתִים ָׁשָנה; 

ַוּיוֶֹלד ָּבִנים, ּוָבנוֹת. {ס}

כד ַוְיִחי ָנחוֹר, ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד, ֶאת-ָּתַרח. 

כה ַוְיִחי ָנחוֹר, ַאֲחֵרי הוִֹלידוֹ ֶאת-ֶּתַרח, ְּתַׁשע-ֶעְׂשֵרה 

ָׁשָנה, ּוְמַאת ָׁשָנה; ַוּיוֶֹלד ָּבִנים, ּוָבנוֹת. {ס}

ֶאת- ֶאת-ַאְבָרם,  ַוּיוֶֹלד,  ָׁשָנה;  ִׁשְבִעים  ַוְיִחי-ֶתַרח,  כו 

ָנחוֹר, ְוֶאת-ָהָרן. כז ְוֵאֶּלה, ּתוְֹלדֹת ֶּתַרח--ֶּתַרח הוִֹליד 

ֶאת-ַאְבָרם, ֶאת-ָנחוֹר ְוֶאת-ָהָרן; ְוָהָרן, הוִֹליד ֶאת-לוֹט. 

מוַֹלְדּתוֹ,  ְּבֶאֶרץ  ָאִביו,  ֶּתַרח  ַעל-ְּפֵני  ָהָרן,  ַוָּיָמת  כח 

ָנִׁשים:  ָלֶהם,  ְוָנחוֹר  ַאְבָרם  ַוִּיַּקח  כט  ַּכְׂשִּדים.  ְּבאּור 

ֵׁשם ֵאֶׁשת-ַאְבָרם, ָׂשָרי, ְוֵׁשם ֵאֶׁשת-ָנחוֹר ִמְלָּכה, ַּבת-ָהָרן 

ֲאִבי-ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה. ל ַוְּתִהי ָׂשַרי, ֲעָקָרה: ֵאין ָלּה, 

ָוָלד. לא ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת-ַאְבָרם ְּבנוֹ, ְוֶאת-לוֹט ֶּבן-ָהָרן 

ֶּבן-ְּבנוֹ, ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתוֹ, ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנוֹ; ַוֵּיְצאּו ִאָּתם 

ַעד-ָחָרן,  ַוָּיבֹאּו  ְּכַנַען,  ַאְרָצה  ָלֶלֶכת  ַּכְׂשִּדים,  ֵמאּור 

ּוָמאַתִים  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ְיֵמי-ֶתַרח,  ַוִּיְהיּו  לב  ָׁשם.  ַוֵּיְׁשבּו 

ָׁשָנה; ַוָּיָמת ֶּתַרח, ְּבָחָרן. {פ}

בראשית פרק יא
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(א) שפה אחת -
לשון הקודש:

ודברים אחדים -
באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור 
עמו  ונעשה  לרקיע  נעלה  העליונים,  את  לו 

מלחמה.
דבר אחר: על יחידו של עולם.

דבר אחר: ודברים אחדים, אמרו אחת לאלף 
הרקיע  שנים  ושש  חמישים  מאות  ושש 
בואו  המבול,  בימי  שעשה  כשם  מתמוטט 

ונעשה לו סמוכות:

(ב) ויהי בנסעם מקדם -
שהיו יושבים שם, כדכתיב למעלה (י ל) ויהי 
לתור  משם  ונסעו  הקדם,  הר  וגו'  מושבם 
מצאו  ולא  כולם,  את  להחזיק  מקום  להם 

אלא שנער:

(ג) איש אל רעהו -
לפוט]  [וכוש  לכוש  מצרים  לאומה,  אומה 

ופוט לכנען:
הבה -

הזמינו עצמכם. כל הבה לשון הזמנה הוא, 
או  למלאכה,  ומתחברים  עצמן  שמכינים 

לעצה, או למשא.
הבה, הזמינו אפרייליי"ר בלע"ז [להיכון]:

לבנים -
שאין אבנים בבבל, שהיא בקעה:

ונשרפה לשרפה -
בלע"ז  טיולי"ש  שקורין  הלבנים  עושין  כך 

[רעפים], שורפים אותן בכבשן:
לחמר -

לטוח הקיר:

(ד) פן נפוץ -
שלא יביא עלינו שום מכה להפיצנו מכאן :

(ה) וירד ה' לראות -
לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים שלא 

ירשיעו הנדון עד שיראו ויבינו. במדרש רבי 
תנחומא (אות יח):

בני האדם -
אלא בני מי, שמא בני חמורים וגמלים, אלא 
ואמר  בני אדם הראשון שכפר את הטובה 
אלו  אף  עמדי,  נתתה  אשר  האשה  יב)  (ג 
טובה  שהשפיעם  במי  למרוד  בטובה  כפרו 

ומלטם מן המבול:

(ו) הן עם אחד ושפה אחת -
כל טובה זו יש עימהן, שעם אחד הם ושפה 

אחת לכולם, ודבר זה החלו לעשות:
החלם -

כמו אמרם, עשותם, התחילו הם לעשות:
לא יבצר מהם וגו' לעשות -

בתמיה. יבצר לשון מניעה, כתרגומו, ודומה 
לו (תהילים עו יג) יבצור רוח נגידים:

(ז) הבה נרדה -
בבית דינו נמלך, מענוותנותו היתירה:

הבה -
מידה כנגד מידה, הם אמרו הבה נבנה, והוא 

כנגדם מדד ואמר הבה נרדה:
ונבלה -

וה"א  רבים,  בלשון  משמש  נו"ן  ונבלבל. 
אחרונה יתירה כה"א של נרדה:

לא ישמעו -
עומד  וזה  טיט,  מביא  וזה  לבנה  שואל  זה 

עליו ופוצע את מוחו:

(ח) ויפץ ה' אותם משם -
נתקיים  נפוץ,  פן  שאמרו  מה  הזה.  בעולם 
כד)  י  (משלי  שלמה  שאמר  הוא  עליהם, 

מגורת רשע היא תבואנו:

(ט) ומשם הפיצם -
וכי  הבא.  לעולם  חלק  להם  שאין  למד 
דור  של  או  המבול  דור  של  קשה,  זו  אי 
ואלו  בעיקר,  יד  פשטו  לא  אלו  הפלגה? 

ואלו  בו,  כביכול להלחם  יד בעיקר  פשטו 
נשטפו, ואלו לא נאבדו מן העולם?! אלא 
מריבה  והייתה  גזלנים  היו  המבול  שדור 
ביניהם לכך נאבדו, ואלו היו נוהגים אהבה 
וריעות ביניהם, שנאמר שפה אחת ודברים 
וגדול  המחלוקת  ששנוי  למדת  אחדים. 

השלום:

(י) שם בן מאת שנה -
אחר  שנתים  ארפכשד  את  כשהוליד 

המבול:

(כח) על פני תרח אביו -
בחיי אביו. ומדרש אגדה: יש אומרים שעל 
בנו  אברם  על  תרח  שקבל  מת,  אביו  ידי 
והשליכו  נמרוד על שכתת את צלמיו  לפני 
אם  בלבו  ואומר  יושב  והרן  האש,  לכבשן 
נוצח,  נמרוד  ואם  משלו,  אני  נוצח,  אברם 
להרן  לו  אמרו  אברם  וכשניצל  משלו.  אני 
משל מי אתה? אמר להם הרן משל אברם 
וזהו  ונשרף,  האש  לכבשן  השליכוהו  אני. 

אור כשדים.
ומנחם בן סרוק פירש: אור בקעה, וכן (יש־
יא  (שם  וכן  ה',  כבדו  באורים  טו)  כד  עיה 
ח) מאורת צפעוני. כל חור ובקע עמוק קרוי 

אור:

(כט) יסכה -
זו שרה, על שם שסוכה ברוח הקודש, ושהכל 

סוכין ביופייה. ועוד יסכה לשון נסיכות,
כמו שרה לשון שררה:

(לא) ויצאו אתם -
ויצאו תרח ואברם עם לוט ושרי:

(לב) וימת תרח בחרן -
כנען  לארץ  ובא  מחרן  אברם  שיצא  לאחר 
כתוב  שהרי  שנה,  מששים  יותר  שם  והיה 
(יב ד) ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה 
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בן שבעים  ותרח  כו)  (פסוק  מחרן,  בצאתו 
שנה היה כשנולד אברם, הרי מאה ארבעים 
עדיין  מחרן,  אברם  כשיצא  לתרח  וחמש 

נשארו משנותיו הרבה.
תרח  של  מיתתו  הכתוב  הקדים  ולמה 

הדבר  יהא  שלא  אברם?  של  ליציאתו 
את  אברם  קיים  לא  ויאמרו  לכל  מפורסם 
כבוד אביו שהניחו זקן והלך לו, לפיכך קראו 
קרויים  הכתוב מת, שהרשעים אף בחייהם 
מתים, והצדיקים אף במיתתן קרויים חיים, 

שנאמר (שמואל ב' כג כ) ובניהו בן יהוידע 
בן איש חי:

בחרן -
הנו"ן הפוכה, לומר לך עד אברם היה חרון 

אף של מקום בעולם.

 (המשך מעמ' 27)
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בראשית רבה פל״ח, יג 

וימת הרן על פני תרח אביו 
רבי חייא בר בריה דרב אדא דיפו: תרח עובד צלמים היה, חד זמן נפיק לאתר הושיב 

לאברהם מוכר תחתיו. הוה אתי בר אינש בעי דיזבן והוה אמר לו: 

בר כמה שנין את? 

והוה אמר לו: בר חמשין או שיתין. 
והוה אמר לו: ווי ליה לההוא גברא דהוה בר שיתין, ובעי למסגד לבר יומי?! 

והוה מתבייש והולך לו. 

חד זמן אתא חד איתתא טעינה בידה חדא פינך דסולת. 
אמרה ליה: הא לך קרב קודמיהון. 

קם נסיב בוקלסא בידיה, ותבריהון לכולהון פסיליא, ויהב בוקלסא בידא דרבה דהוה 
ביניהון. כיון דאתא אבוה אמר לו: 

מאן עביד להון כדין? 

אמר לו: מה נכפר מינך אתת, חדא איתתא טעינה לה חדא פינך דסולת, ואמרת לי 
הא לך קריב קודמיהון, קריבת לקדמיהון הוה דין אמר: אנא איכול קדמאי! ודין אמר 

אנא איכול קדמאי! קם הדין רבה דהוה ביניהון, נסב בוקלסא ותברינון. 
אמר לו: מה אתה מפלה בי, וידעין אנון?! 

אמר לו: ולא ישמעו אזניך מה שפיך אומר?! נסביה ומסריה לנמרוד. 
אמר לו: נסגוד לנורא! 

אמר לו אברהם: ונסגוד למיא, דמטפין נורא. 
אמר לו נמרוד: נסגוד למיא! 

אמר לו: אם כן נסגוד לעננא, דטעין מיא. 
אמר לו: נסגוד לעננא! 

אמר לו: אם כן נסגוד לרוחא, דמבדר עננא. 
אמר לו: נסגוד לרוחא! 

אמר לו: ונסגוד לבר אינשא, דסביל רוחא. 
אמר לו: מילין את משתעי! אני, איני משתחוה אלא לאור, הרי אני משליכך בתוכו, 

ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו. 
הוה תמן. 

הרן קאים פלוג, אמר: מה נפשך, אם נצח אברהם, אנא אמר: מן דאברהם אנא, ואם 
נצח נמרוד, אנא אמר: דנמרוד אנא. 

כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול, אמרין ליה: 

דמאן את? 

אמר להון: מן אברהם אנא. 
נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו, הה"ד (שם יב) 

וימת הרן על פני תרח וגו':

מסעות אברהם. מבוא                                                29 
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נֹו, ן-ּבְ ן-ָהָרן ּבֶ נֹו, ְוֶאת-לֹוט ּבֶ ַרח ֶאת-ַאְבָרם ּבְ ח ּתֶ ּקַ ַוּיִ
ים,  ּדִ ׂשְ ם ֵמאּור ּכַ נֹו; ַוּיְֵצאּו ִאּתָ ת ַאְבָרם ּבְ תֹו, ֵאׁשֶ ּלָ ַרי ּכַ ְוֵאת ׂשָ

ם. בּו ׁשָ ַנַען, ַוּיָֹבאּו ַעד-ָחָרן, ַוּיֵׁשְ ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ
בראשית פרק יא, לא
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בתלמוד נטען כי הכינור נתן את 
שמו לים כינרת,

משום שהמים של הכינרת היו 
מתוקים כצלילי כינור.
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תהילים פרק יד
א ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד:

ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבוֹ, ֵאין ֱאֹלִהים;

ִהְׁשִחיתּו, ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין עֵֹׂשה-טוֹב.

ב ְיהָוה ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:

ִלְראוֹת, ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁש, ֶאת-ֱאֹלִהים.

ג ַהּכֹל ָסר, ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין עֵֹׂשה טוֹב ֵאין, ַּגם ֶאָחד.

ד ֲהלֹא ָיְדעּו, ָּכל-ּפֲֹעֵלי-ָאֶון: אְֹכֵלי ַעִּמי, ָאְכלּו ֶלֶחם; ְיהָוה, לֹא ָקָראּו.

ה ָׁשם, ָּפֲחדּו ָפַחד: ִּכי-ֱאֹלִהים, ְּבדוֹר ַצִּדיק.

ו ֲעַצת-ָעִני ָתִביׁשּו: ִּכי ְיהָוה ַמְחֵסהּו.

ז ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיוֹן, ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל:

ְּבׁשּוב ְיהָוה, ְׁשבּות ַעּמוֹ; ָיֵגל ַיֲעקֹב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל.

פסוק א 
זה  זה הוכפל בספר  מזמור  "למנצח לדוד" 
(סימן נ"ג), עם קצת שינוי, והתבאר אצלי, 
לו  שנעשה  נס  על  דוד  אמרו  זה  שמזמור 
שנצול מאויב שהרע והצר לישראל, וכאשר 
בא נס סנחריב בימי חזקיה ראו שמזמור זה 
עם  ותקנוהו  זה  נס  על  גם  בו  להודות  טוב 
תקנו,  הוא  כי  לדוד  ויחסוהו  קצת  הוספה 

ובזה נבא אל הבאור.

"אמר נבל בלבו אין אלהים" שהמלך שבא 
עליו הכחיש מציאות ה', כמו שגם סנחריב 
וגם  חיים,  אלהים  לגדף  ושלח  בה'  כחש 
"השחיתו והתעיבו עלילה", שכל חילו כולם 
ותועבות,  רעות  לעשות  מעשיהם  השחיתו 
נימוסי  טוב  אפילו  טוב"  עושה  "שאין  עד 
חסד או רחמים, ובאשר נמצא ביניהם איש 
לו  ונותן  בה'  שמאמין  נראה  שהיה  אחד 

שאמרו  סנחריב  במחנה  שהיה  (כמו  כבוד 
חז"ל שנ"נ נתן כבוד לה' ורץ אחר השליח 
של  שמו  שהקדים  בלאדן  מרודך  ששלח 
חזקיהו לשמו של הקב"ה ובעבור זה נשארו 
אנשים  עשרה  ועוד  הוא  סנחריב  ממחנה 
עמו כמ"ש חז"ל), בל תאמר שאלה יש להם 

זכות, עז"א.

ביאור המילות
הפעולות  עלילה"  התעיבו  "השחיתו 
נקראים  הנפש  ומדות  מתכונות  ששרשם 
שיפעלו  ועלילות  בכ"מ,  כמ"ש  עלילות. 
לבלע ולהשחית לבני אדם ברצח וחמס הם 
מגונות  לתאוות  ועלילות  נשחתות.  עלילות 

עריות ותועבות, הם עלילות מתועבות:

 פסוק ב
לראות  אדם  בני  על  השקיף  משמים  "ה' 

היש משכיל" כי באמת גם הם לא האמינו 
באלהים מצד שדרשו את אלהים ע"פ השכל 
להשכיל באמתו ולדרוש דרכיו וארחותיו, כי 
לא היה זה אלא מן השפה ולחוץ, וה' היודע 
בו באמת  מצפוני לב השקיף אם מאמינים 
ע"י שישכילו דרכיו וידרשו ארחותיו, וראה, 

כי 

ביאור המילות
הדרישה  כי  אלהים".  את  דורש  "משכיל 
כי  אמר  זה  שעל  בפיו,  רק  לפעמים  תהיה 
תדרשנו בכל לבבך, ולפעמים שלא להשכיל 
אם  אמר  זה  על  הסכלות,  מצד  רק  ולדעת 
מצד  באמתו  להשכיל  הדורש  משכיל  יש 

השכל:

 פסוק ג
מן  סרו  האלה  היחידים  שגם  סר"  "הכל 

מלבי"ם

המוסיקה של הלשון
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הדרך, "ויחדיו נאלחו" בתועבות, עד "שאין 
עושה טוב אין גם אחד", שגם האחד שנראה 
לנו שהוא נותן כבוד לה' ג"כ אין עושה טוב, 

כי לבו מלא און והוא מכחיש וכופר ג"כ:

ביאור המילות
הגפן,  סורי  כמו  או  הטוב,  מדרך  "סר". 
נתעב  כמו  נבאשו,  "נאלחו".  וכן  נתקלקל, 

ונאלח (איוב ט"ו):
 

פסוק ד 
(ד-ה) "הלא", שיעורו "הלא ידעו כל פועלי 
און כי אלהים בדור צדיק", שאחר שנעשה 
און  פועלי  ידעו  אז  ונצולו,  לישראל  נס 
שיש אלהים בדור צדיק  "אכלי עמי"  אלה 
ומשגיח עליהם בהשגחתו הפרטית, ומ"ש 
שאמרו  ישראל,  על  מוסב  לחם"  "אכלו 
ילדים  במדרש שבימי דוד היו מתים מאה 
מבואר  ברכות,  מאה  להם  ותקן  יום  בכל 
שבימי דוד לא היו נזהרים בברכות השבח, 
ששורש ברכות אלה נסתעף ממ"ש ואכלת 
ה'  את  לברך  שמחוייבים  וברכת,  ושבעת 
על אכילת מזון, ומזה למדו שה"ה שצריך 
לברכו על כל טובותיו וחסדיו בין הכוללים 

בין המיוחדים, ובאשר לא היו נזהרים בכ"ז 
במעשיהם  ופשפשו  ע"ז,  נענשו  דוד  בימי 
היו  איך  מבואר  מזה  הדבר,  את  ותקנו 
צדיקים עד שעל מה "שאכלו לחם וה' לא 
הלחם  על  ה'  את  ברכו  שלא  ר"ל  קראו" 
מזה "שם פחדו פחד" ונתיראו מעונש ושבו 
בתשובה, וא"כ הלא ידעו פועלי און אוכלי 
לגמרי,  האלהים  את  מכחישים  והם  עמי 
גם  שפחדו  בהפך  היה  שבישראל  חלף 
כשלא קראו את ה' על אכילת לחם, ובזה 
היה ראוי שה' יעזור לישראל המאמינים בו 
אלהים  כי  שידעו  עד  האלה  הכופרים  נגד 

בדור צדיק:

פסוק ו 
שהוא  עני",  עצת  "תבישו  אתם  "עצת", 
למלחמה  וגבורה  עצה  הכינו  שלא  ישראל 
רק "ה' מחסהו", וסמכו על הנס שה' יעזר לו 
וזה היה לשחוק בעיניכם, כמ"ש סנחריב פן 
יסית אתכם חזקיהו לאמר ה' יצילנו ההצילו 

אלהי הגוים וכו', אבל.

 פסוק ז 
כשתהיה  ישראל",  ישועת  מציון  יתן  "מי 

"יגל  אז  בציון  השוכן  ה'  ע"י  התשועה 
לעיני  ה'  שם  יתקדש  בזה  כי  יעקב", 
את  ברוה"ק  ראה  בזה  ובאשר  הגוים, 
שתהיה  סנחריב  מנס  שיהיה  מה  העתיד 
אז,  עמו  שבות  שב  וה'  מציון  התשועה 
תקנוהו שנית על נס סנחריב כמו שיתבאר 

בסימן נ"ג:

ביאור המילות
"בשוב שבות". הוא השבת המדרגה או 
המנוחה וההשקט, כמו שכללתי בירמיה 
יוצא  הוא  אם  בקל  ששוב  ג')  ל'  (סי' 

מורה כן:

הם  ישראל  ישראל".  ישמח  יעקב  "יגל 
(יש־ כמ"ש  ההמון  הם  ויעקב  הגדולים 
עיה ז' ולקמן כ"ב כ"ד, ע"ח ה', כ"א ב', 
וגילה  י"ט),  י', כ"ג, קי"ד א', קמ"ז  ק"ה 
מורה  ושמחה  מתחדש,  דבר  על  בא 
אין  להם  וישראל  התמידית,  השמחה 
ומצפים  בטוחים  היו  כי  חדש  דבר  זה 
בטחו  שלא  וליעקב  ה',  לישועת  תמיד 
עליו  שיפול  חדש  דבר  זה  יהיה  כך  כל 

פעל גילה:

מלבי"ם(המשך מעמ' 46)

המוסיקה של הלשון
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דניאל פרק ג 
רּוֵמּה  ִּדי-ְדַהב  ְצֵלם  ֲעַבד  ַמְלָּכא  ְנבּוַכְדֶנַּצר  א 

ּדּוָרא  ְּבִבְקַעת  ֲאִקיֵמּה  ִׁשת  ַאִּמין  ְּפָתֵיּה  ִׁשִּתין  ַאִּמין 

ְלִמְכַנׁש  ְׁשַלח  ַמְלָּכא  ּוְנבּוַכְדֶנַּצר  ב  ָּבֶבל:  ִּבְמִדיַנת 

ְגָדְבַרָּיא  ֲאַדְרָּגְזַרָּיא-  ּוַפֲחָוָתא  ִסְגַנָּיא  ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא 

ְּדָתְבַרָּיא ִּתְפָּתֵיא ְוכֹל ִׁשְלטֵֹני ְמִדיָנָתא ְלֵמֵתא ַלֲחֻנַּכת 

ַצְלָמא ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא: ג ֵּבאַדִין ִמְתַּכְּנִׁשין 

ְגָדְבַרָּיא-  ֲאַדְרָּגְזַרָּיא  ּוַפֲחָוָתא  ִסְגַנָּיא  ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא 

ְּדָתְבַרָּיא ִּתְפָּתֵיא ְוכֹל ִׁשְלטוֵֹני ְמִדיָנָתא ַלֲחֻנַּכת ַצְלָמא 

ִּדי ֲהֵקים ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא (ְוָקְאִמין) [ְוָקְיִמין] ָלֳקֵבל 

ְבָחִיל  ָקֵרא  ְוָכרוָֹזא  ד  ְנבּוַכְדֶנַּצר:  ֲהֵקים  ִּדי  ַצְלָמא 

ִּדי- ְּבִעָּדָנא  ה  ְוִלָּׁשַנָּיא:  ֻאַּמָּיא  ַעְמַמָּיא  ָאְמִרין  ְלכוֹן 

[ַקְתרֹס]  (ַקיְתרֹס)  ַמְׁשרוִֹקיָתא  ַקְרָנא  ָקל  ִתְׁשְמעּון 

ִּתְּפלּון  ְזָמָרא  ְזֵני  ְוכֹל  סּוְמּפְֹנָיה  ְּפַסְנְּתִרין  ַסְּבָכא 

ַמְלָּכא:  ְנבּוַכְדֶנַּצר  ֲהֵקים  ִּדי  ַּדֲהָבא  ְלֶצֶלם  ְוִתְסְּגדּון 

ו ּוַמן-ִּדי-ָלא ִיֵּפל ְוִיְסֻּגד ַּבּה-ַׁשֲעָתא ִיְתְרֵמא ְלגוֹא-ַאּתּון 

נּוָרא ָיִקְדָּתא: ז ָּכל-ֳקֵבל ְּדָנה ֵּבּה-ִזְמָנא ְּכִדי ָׁשְמִעין 

ָּכל-ַעְמַמָּיא ָקל ַקְרָנא- ַמְׁשרוִֹקיָתא (ַקיְתרֹס) [ַקְתרֹס] 

ַׂשְּבָכא ְּפַסְנֵטִרין ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא ָנְפִלין ָּכל-ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא 

ְנבּוַכְדֶנַּצר  ֲהֵקים  ִּדי  ַּדֲהָבא  ְלֶצֶלם  ָסְגִדין  ְוִלָּׁשַנָּיא 

ֻּגְבִרין  ְקִרבּו  ֵּבּה-ִזְמָנא  ְּדָנה  ָּכל-ֳקֵבל  ח  ַמְלָּכא: 

ַּכְׂשָּדִאין ַוֲאַכלּו ַקְרֵציהוֹן ִּדי ְיהּוָדֵיא: ט ֲענוֹ ְוָאְמִרין 

(ַאְנְּתה)  י  ֱחִיי:  ְלָעְלִמין  ַמְלָּכא  ַמְלָּכא  ִלְנבּוַכְדֶנַּצר 

ָקל  ִיְׁשַמע  ִּדי  ִּדי-ָכל-ֱאָנׁש  ְטֵעם  ַׂשְמָּת  ַמְלָּכא  [ַאְנְּת] 

ַקְרָנא ַמְׁשרוִֹקיָתא (ַקיְתרֹס) [ַקְתרֹס] ַׂשְּבָכא ְפַסְנֵּתִרין 

(ְוסּיּפְֹנָיה) [ְוסּוּפְֹנָיה] ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא ִיֵּפל ְוִיְסֻּגד ְלֶצֶלם 

ַּדֲהָבא: יא ּוַמן-ִּדי-ָלא ִיֵּפל ְוִיְסֻּגד ִיְתְרֵמא ְלגוֹא-ַאּתּון 

ִּדי-ַמִּניָת  ְיהּוָדִאין  ֻּגְבִרין  ִאיַתי  יב  ָיִקְדָּתא:  נּוָרא 

ַוֲעֵבד  ֵמיַׁשְך  ַׁשְדַרְך  ָּבֶבל  ְמִדיַנת  ַעל-ֲעִביַדת  ָיְתהוֹן 

ְנגוֹ ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ָלא-ָׂשמּו (ֲעָליְך) [ֲעָלְך] ַמְלָּכא ְטֵעם 

ִּדי  ַּדֲהָבא  ּוְלֶצֶלם  ָפְלִחין  ָלא  [ֵלאָלָהְך]  (ֵלאָלָהיְך) 

ֲהֵקיְמָּת ָלא ָסְגִדין:

ְלַהְיָתָיה  ֲאַמר  ַוֲחָמה  ִּבְרַגז  ְנבּוַכְדֶנַּצר  ֵּבאַדִין  יג 

ֵהיָתיּו  ִאֵּלְך  ֻּגְבַרָּיא  ֵּבאַדִין  ְנגוֹ  ַוֲעֵבד  ֵמיַׁשְך  ְלַׁשְדַרְך 

ַהְצָּדא  ְלהוֹן  ְוָאַמר  ְנֻבַכְדֶנַּצר  ָעֵנה  יד  ַמְלָּכא:  ֳקָדם 

ָּפְלִחין  ִאיֵתיכוֹן  ָלא  ֵלאָלִהי  ְנגוֹ  ַוֲעֵבד  ֵמיַׁשְך  ַׁשְדַרְך 

ֵהן  ְּכַען  טו  ָסְגִדין:  ָלא  ֲהֵקיֶמת  ִּדי  ַּדֲהָבא  ּוְלֶצֶלם 

ַקְרָנא  ָקל  ִּדי-ִתְׁשְמעּון  ְבִעָּדָנא  ִּדי  ֲעִתיִדין  ִאיֵתיכוֹן 

ְּפַסְנֵּתִרין-  ַׂשְּבָכא  [ַקְתרֹס]  (ַקיְתרֹס)  ַמְׁשרוִֹקיָתא 

ְוסּוְמּפוְֹנָיה ְוכֹל ְזֵני ְזָמָרא ִּתְּפלּון ְוִתְסְּגדּון ְלַצְלָמא ִדי-

ַעְבֵדת ְוֵהן ָלא ִתְסְּגדּון ַּבּה-ַׁשֲעָתה ִתְתְרמוֹן ְלגוֹא-ַאּתּון 

ִמן-ְיָדי:  ִּדי-ְיֵׁשיְזִבְנכוֹן  ֱאָלּה  ּוַמן-הּוא  ָיִקְדָּתא  נּוָרא 

ְלַמְלָּכא  ְוָאְמִרין  ְנגוֹ  ַוֲעֵבד  ֵמיַׁשְך  ַׁשְדַרְך  ֲענוֹ  טז 

ִּפְתָּגם  ַעל-ְּדָנה  ֲאַנְחָנא  ָלא-ַחְׁשִחין  ְנבּוַכְדֶנַּצר 

ָפְלִחין  ִּדי-ֲאַנְחָנא  ֱאָלָהָנא  ִאיַתי  ֵהן  יז  ַלֲהָתבּוָתְך: 

ּוִמן-ְיָדְך  ָיִקְדָּתא  נּוָרא  ִמן-ַאּתּון  ְלֵׁשיָזבּוָתָנא  ָיִכל 

ַמְלָּכא  ֶלֱהֵוא-ָלְך  ְיִדיַע  ָלא  ְוֵהן  יח  ְיֵׁשיִזב:  ַמְלָּכא 

ּוְלֶצֶלם  ָפְלִחין  ָלא-ִאיָתָנא  [ֵלאָלָהְך]  (ֵלאָלָהיְך)  ִּדי 

ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקיְמָּת ָלא ִנְסֻּגד:

ַאְנּפוִֹהי  ּוְצֵלם  ֱחָמא  ִהְתְמִלי  ְנבּוַכְדֶנַּצר  ֵּבאַדִין  יט 

ָעֵנה  ְנגוֹ  ַוֲעֵבד  ֵמיַׁשְך  ַעל-ַׁשְדַרְך  [ֶאְׁשַּתִּני]  (ֶאְׁשַּתִּנו) 

ְוָאַמר ְלֵמֵזא ְלַאּתּוָנא ַחד-ִׁשְבָעה ַעל ִּדי ֲחֵזה ְלֵמְזֵיּה: 

ְלַכָּפָתה  ֲאַמר  ְבַחְיֵלּה  ִּדי  ִּגָּבֵרי-ַחִיל  ּוְלֻגְבִרין  כ 
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דניאל פרק ג(המשך מעמ' 48)
ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגוֹ ְלִמְרֵמא ְלַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא: 

ְּבַסְרָּבֵליהוֹן  ְּכִפתּו  ִאֵּלְך  ֻּגְבַרָּיא  ֵּבאַדִין  כא 

ּוְלבּוֵׁשיהוֹן  ְוַכְרְּבָלְתהוֹן  [ַּפְּטֵׁשיהוֹן]  (ַּפְּטיֵׁשיהוֹן) 

ְּדָנה  ָּכל-ֳקֵבל  כב  ָיִקְדָּתא:  נּוָרא  ְלגוֹא-ַאּתּון  ּוְרִמיו 

ַיִּתיָרא  ֵאֵזה  ְוַאּתּוָנא  ַמְחְצָפה  ַמְלָּכא  ִמַּלת  ִמן-ִּדי 

ֻּגְבַרָּיא ִאֵּלְך ִּדי ַהִּסקּו ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגוֹ ַקִּטל 

ְּתָלֵּתהוֹן  ִאֵּלְך  ְוֻגְבַרָּיא  כג  נּוָרא:  ִּדי  ְׁשִביָבא  ִהּמוֹן 

ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגוֹ ְנַפלּו ְלגוֹא-ַאּתּון-נּוָרא ָיִקְדָּתא 

ְמַכְּפִתין:

כד ֱאַדִין ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ְּתַוּה ְוָקם ְּבִהְתְּבָהָלה ָעֵנה 

ְוָאַמר ְלַהָּדְברוִֹהי ֲהָלא- ֻגְבִרין ְּתָלָתה ְרֵמיָנא ְלגוֹא-

ַמְלָּכא:  ַיִּציָבא  ְלַמְלָּכא  ְוָאְמִרין  ָעַנִין  ְמַכְּפִתין  נּוָרא 

ְׁשַרִין  ַאְרְּבָעה  ֻּגְבִרין  ָחֵזה  ָהא-ֲאָנה  ְוָאַמר  ָעֵנה  כה 

ִּדי  ְוֵרֵוּה  ְּבהוֹן  ָלא-ִאיַתי  ַוֲחַבל  ְּבגוֹא-נּוָרא  ַמְהְלִכין 

(ְרִביָעיָא) [ְרִביָעָאה] ָּדֵמה ְלַבר-ֱאָלִהין: כו ֵּבאַדִין 

ְקֵרב ְנבּוַכְדֶנַּצר ִלְתַרע ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא ָעֵנה ְוָאַמר 

(ִעָּליָא)  ִּדי-ֱאָלָהא  ַעְבדוִֹהי  ַוֲעֵבד-ְנגוֹ  ֵמיַׁשְך  ַׁשְדַרְך 

[ִעָּלָאה] ֻּפקּו ֶוֱאתוֹ ֵּבאַדִין ָנְפִקין ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד 

ְנגוֹ ִמן-ּגוֹא נּוָרא: 

ְוַהָּדְבֵרי  ּוַפֲחָוָתא  ִסְגַנָּיא  ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא  ּוִמְתַּכְּנִׁשין  כז 

ַמְלָּכא ָחַזִין ְלֻגְבַרָּיא ִאֵּלְך ִּדי- ָלא-ְׁשֵלט נּוָרא ְּבֶגְׁשְמהוֹן 

ּוְׂשַער ֵראְׁשהוֹן ָלא ִהְתָחַרְך ְוַסְרָּבֵליהוֹן ָלא ְׁשנוֹ ְוֵריַח 

נּור ָלא ֲעָדת ְּבהוֹן: כח ָעֵנה ְנבּוַכְדֶנַּצר ְוָאַמר ְּבִריְך 

ֱאָלֲההוֹן ִּדי-ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגוֹ ִּדי-ְׁשַלח ַמְלֲאֵכּה 

ַמְלָּכא  ּוִמַּלת  ֲעלוִֹהי  ִהְתְרִחצּו  ִּדי  ְלַעְבדוִֹהי  ְוֵׁשִזיב 

ַׁשִּניו ִויַהבּו (ֶגְׁשְמיהוֹן) [ֶגְׁשְמהוֹן] ִּדי ָלא-ִיְפְלחּון ְוָלא-

ִיְסְּגדּון ְלָכל-ֱאָלּה ָלֵהן ֵלאָלֲההוֹן: כט ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם 

ַעל  [ָׁשֻלו]  (ָׁשֻלה)  ִּדי-ֵיאַמר  ְוִלָּׁשן  ֻאָּמה  ָכל-ַעם  ִּדי- 

[ְנגוֹ] ַהָּדִמין  ֱאָלֲההוֹן ִּדי-ַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד (ְנגוֹא) 

ִיְתֲעֵבד ּוַבְיֵתּה ְנָוִלי ִיְׁשַּתֵּוה ָּכל-ֳקֵבל ִּדי ָלא ִאיַתי ֱאָלה 

ָאֳחָרן ִּדי-ִיֻּכל ְלַהָּצָלה ִּכְדָנה: ל ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ַהְצַלח 

ְלַׁשְדַרְך ֵמיַׁשְך ַוֲעֵבד ְנגוֹ ִּבְמִדיַנת ָּבֶבל:

ְוִלָּׁשַנָּיא  ֻאַּמָּיא  ְלָכל-ַעְמַמָּיא  ַמְלָּכא  ְנבּוַכְדֶנַּצר  לא 

ִיְׂשֵּגא:  ְׁשָלְמכוֹן  ְּבָכל-ַאְרָעא  [ָדְיִרין]  (ָדְאִרין)  ִּדי- 

(ִעָּליָא)  ֲאָלָהא  ִעִּמי  ֲעַבד  ִּדי  ְוִתְמַהָּיא  ָאַתָּיא  לב 

ְּכָמה  ָאתוִֹהי  לג  ְלַהֲחָוָיה:  ֳקָדַמי  ְׁשַפר  [ִעָּלָאה] 

ַמְלכּות  ַמְלכּוֵתּה  ַתִּקיִפין  ְּכָמה  ְוִתְמהוִֹהי  ַרְבְרִבין 

ָעַלם ְוָׁשְלָטֵנּה ִעם-ָּדר ְוָדר:

[ג, א] 
נבוכדנצר, רומיה -

הוא גובהו הוא קומתו.
פותיה -

רחבו שש אמות.
בקעת דורא -

וישבו שם היא בקעת דורא.

[ג, ב]
ונבוכדנצר, למכנש -

והנזכרים  אחשדרפנים  ולחבר,  לקבץ 
אחריהם, הם מעלות שבע בלשון ישמעאל, 
והבאים  אדרגזריא  פירוש  נדע  לא  רק 
שפירש  בספרד  היה  וחכם  אחריהם. 
כן  על  צורך,  ואין  גזרין  אדירי  אדרגזריא 

נניחם כי לא יועילו.
למתא -
לבוא.

[ג, ג]
באדין -

אז התאספו הנזכרים.

ראב"ע
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[ג, ד]
וכרוזא -

המעביר קול בחיל.
אמר יפת: כי עמים יש להם אלהים ואומים 
בלא תורה ולשונות, מהם תורה אחת להם 

ולא לשון אחד, או באין תורה.

[ג, ה]
בעידנא -

בעת.
קל קרנא -
קול השופר.
משרוקיתא -

כלי לשרוק בו רק קתרוס וחביריו, כולם כלי 
ומחול  כינור  הקדש  בלשון  גם  הם,  נגונים 
אע"פ  ידענום,  לא  ושמותם  ועוגב  ומינים 
כלים  שני  ומינים  ותעגבה  מגזרת  שעוגב 
ואלה  מנורה  כדמות  וכינור  חליל  ומחול 

סברות בלא ראיה.

[ג, ו]
ומן, יתרמא -

יושלך וכמוהו רמה בים.

[ג, ז]
כל -

בהשלמת כל זה.

[ג, ח]
ואכלו קרציהון -

תרגום: לא תלך רכיל - המדבר בסתר רעה 
על אחד, כאילו אוכל בשרו.

[ג, ט]
ענו -

להתפלל  המלך  אל  המדברים  משפט 
שיאריכו ימיו.

[ג, י]
אנת -

שמת הודעת טעמך.

[ג, יא]
לגו אתון -
כבשן האש.

[ג, יב]
איתי -

יש.
די מנית יתהון -

יש  והנה  הסריסים.  שר  מנה  אשר  כמו: 
יותר  היה  הוא  דניאל  כי  ספק  אין  שאלה, 
נכבד וידענו שהוא לא השתחוה לצלם. למה 
לא הזכירוהו הכשדים למלך? ולפי דעתי: כי 
הקריב  שהמלך  שידעו  אחר  להזכירו  פחדו 
לפניו ניחוחין כאשר יעשה לאלהיו. ויפת בן 
עלי אמר: כי היו אוהביו, על כן לא הזכירוהו. 

ואין צריך.

[ג, יג]
באדין, להיתיה -

הכבד  מהבנין  הוא  רק  אתיו,  שובו  כמו: 
הנוסף, כי הפועל יוצא.

[ג, יד]
הצדא -

שאלם האמת הוא ככה.

[ג, טו]
כען -

כבוד,  להם  חלק  עתידים  ישכם  הנה  עתה 
אולי לא יהרגם בעבור כבוד דניאל.

[ג, טז]
ענו, לא חשחין -

לא צריכין אנו להשיבך, כי אלהינו שאנחנו 
עובדים כמו פולח ובוקע, בארץ יכול להצילנו 
מכבשן האש, גם מידך אם ירצה והנה אם 

לא יציל ידוע יהיה לך.

[ג, יט]
באדין, אנפוהי -

אפו.

למזא -
להוסיף מוקד, כמו: מזי רעב.

[ג, כ]
ולגברין גברי חיל -
שהם בצבאותיו.

לכפתא -
לקשור.

[ג, כא]
באדין, בסרבליהון –

הם השמלה העליונה ומנהג האומות לשרוף 
האנשים במלבושיהם, שאינם שוין כלום.

וכרבלתהון -
כמו ודוד מכרבל במעיל בוץ.

ופטשיהון -
חלוקין או מכנסים,

ולבושיהון -
שאר בגדים.

[ג, כב]
כל, מחפא -
במהירות.
די הסיקו -

כמו והשקו שבע שנים.
שביבא -

כמו: לא יגה שביב אשו:

[ג, כד]
אדין, להדברוהי -
כמו: בתוך הדברו.

[ג, כה]
שריין. מותרין -

וחבל -
השחתה, כמו: וחבל את מעשה ידיך.

ורויה די רביעאה -
ותואר הרביעי.
לבר אלהין -

כבן אלהים, כמו: מה ברי ומה בר בטני.

ראב"ע(המשך מעמ' 49)
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[ג, כו]
באדין, לתרע -

לשער וכמוהו: תרעתים סוכתים.
פוקו -
צאו.

ואתו -
ובואו, כמו: שובו אתיו.

[ג, כז]
ומתכנשין, והדברי מלכא -

יועציו שהן נהוגין עמו.
בגשמיהון -

גופותם, כמו: וגשם יגדל:
וריח נור -

בגד  מעדה  כמו:  עליהם,  ריח אש לא עבר 
ביום קרה.

לא התחרך -
הבגד  והזכיר  צידו.  רמיה  יחרוך  לא  כמו: 

העליון ואין צריך להזכיר האחרים.

[ג, כח]
ענה, שלח מלאכיה -

הוא הרביעי, כמו: חונה מלאך ה' סביב לי־
ריאיו. 

וככה וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים.
ומלאך פניו הושיעם,

המלאך הגואל,
ויסע מלאך האלהים.

ועוד אבאר לך זה באר היטב.

[ג, כט]
ומני, שלו -
כמו: שגגה.

וכמוהו: על השל.
כל -

להצלה כדנא כאלהים הזה.

[ג, ל]
באדין, הצלח -

מגזרת הצלחה וכמוהו ודניאל הצלח.

[ג, לא]
נבוכדנצר מלכא -

עתה יחל לספור אגרת שכתב נבוכדנצר לכל 

ובתחלת  מלכותו,  ארץ  בכל  הדרין  העמים 
הן אל  ירבה, כמו:  ישגא –  הכתב שלמכון 

שגיא.

[ג, לב]
אתיא -
אותות.

ותמהיא -
ראו  שלא  מהם  אדם  שיתמה  מופתים 

כמותן.
אלהא עילאה -

עליון על כל אלהים.
שפר קדמי להחויה -

כמו: הנותן אמרי שפר.

[ג, לג]
אתוהי, רברבין -

גדולים וזה הכפל כמו גלגל.

ראב"ע(המשך מעמ' 50)
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תהלים קיז
ים. ל ָהֻאִמּ חּוהּו ָכּ ְבּ ל ּגוִֹים ַשׁ א ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ָכּ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדוֹ ֶוֱאֶמת ְיהָוה ְלעוָֹלם ַהְללּו ָיּה. ב ִכּ

פסוק א 
"הללו" – 

זה יאמר על לעתיד אתם כל הגוים כולכם הללו את ה'

פסוק ב 
"כי גבר" – 

על אשר גבר חסדו עלינו והוא לעולם אל אמת כי קיים לנו הבטחתו 
ולזה הללו את יה וחדלו מן העכו"ם.

מצודת דוד

"כי גבר עלינו חסדו" – 
כלומר ואף כי אנחנו אשר גבר עלינו חסדו

"ואמת ה' לעולם" – 
ששמר הבטחתו שהבטיח את האבות



(א-ב) "הללו", אמר כי ה' מלא בקשתו זאת וישראל נצולו, וגם הגוים כולם שלקחם סנחריב בשבי והביאם לפני ירושלים יהללו את ה' 
על כי גבר עלינו חסדו, שעי"ז ניצולו גם השבוים ההמה, כמ"ש יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים עליך יעבורו, וכן יתר הגוים שנלחם סנחריב 
עמהם, הודו לה' על זה, כמ"ש ומה יענה מלאכי גוי כי ה' יסד ציון, ונגד מה שאמר כי לשמך תן כבוד אמר "הללו את ה' כל גוים", ונגד 

מה שאמר על חסדך, אמר "כי גבר עלינו חסדו", ונגד מה שאמר על אמתך אמר "ואמת ה' לעולם", ר"ל הבטחתו נשאר לעולם:

ביאור המילות
"הללו כל גוים, שבחוהו כל האומים". הלאומים הם האומות שיש להם דת מיוחד (כנ"ל ב' ב'), ופעל שבח מובדל מריעיו במה שמורה 
שמשביח ומתקנהו ביתר שאת, וכן הוא בלשון חז"ל משביח את השדה, עי' מ"ש (לקמן קמ"ה) על דור לדור ישבח מעשיך, ור"ל הגוים 

הפשוטים יהללו והלאומים בעלי הדתות שהם הללו את ה' גם עד עתה, עתה ישבחו אותו, כי יתעלה בעיניהם יותר על מה שהיה מקודם:

מלבי"ם



53 POPULAR EDUCATIONAL PROJECTS // MORE AT WWW.TEHILIM.RU

מקורות תנ"ך
ДОРОГИ АВРАhАМА דרכי אברהם

לקט: ַּפַּדן ֲאָרם 

בראשית כה:כ

כ ַוְיִהי ִיְצָחק, ֶּבן-ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְּבַקְחּתֹו ֶאת-ִרְבָקה ַּבת-ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי, ִמַּפַּדן ֲאָרם--ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי, לֹו 
ְלִאָּׁשה.

בראשית לא:יח

יח ַוִּיְנַהג ֶאת-ָּכל-ִמְקֵנהּו, ְוֶאת-ָּכל-ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר ָרָכׁש--ִמְקֵנה ִקְנָינֹו, ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם: ָלבֹוא ֶאל-ִיְצָחק 
ָאִביו, ַאְרָצה ְּכָנַען.

בראשית לג:יח

יח ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם, ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען, ְּבבֹאֹו, ִמַּפַּדן ֲאָרם; ַוִּיַחן, ֶאת-ְּפֵני ָהִעיר.

בראשית לה:ט 

ט ַוֵּיָרא ֱאֹלִהים ֶאל-ַיֲעקֹב עֹוד, ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם; ַוְיָבֶרְך, אֹתֹו.

בראשית לה:כו

כו ּוְבֵני ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה, ָּגד ְוָאֵׁשר; ֵאֶּלה ְּבֵני ַיֲעקֹב, ֲאֶׁשר ֻיַּלד-לֹו ְּבַפַּדן ֲאָרם.

בראשית מו:טו

טו ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה, ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ְּבַפַּדן ֲאָרם, ְוֵאת, ִּדיָנה ִבּתֹו: ָּכל-ֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו, ְׁשֹלִׁשים ְוָׁשֹלׁש.
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דברים פרק כז
א ַוְיַצו מֶֹׁשה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶאת-ָהָעם ֵלאמֹר: ָׁשמֹר, ֶאת-

ָּכל-ַהִּמְצָוה, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ַהּיוֹם. ב ְוָהָיה, 

ַּבּיוֹם ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו ֶאת-ַהַּיְרֵּדן, ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-ְיהָוה 

ְוַׂשְדָּת  ְּגדֹלוֹת,  ֲאָבִנים  ְלָך  ָלְך--ַוֲהֵקמָֹת  נֵֹתן  ֱאֹלֶהיָך 

אָֹתם ַּבִּׂשיד. ג ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן, ֶאת-ָּכל-ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה 

ֲאֶׁשר- ֶאל-ָהָאֶרץ  ָּתבֹא  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ַהּזֹאת--ְּבָעְבֶרָך: 

ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ְלָך, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ַּכֲאֶׁשר 

ְּבָעְבְרֶכם  ְוָהָיה,  ד  ָלְך.  ֱאֹלֵהי-ֲאבֶֹתיָך,  ְיהָוה  ִּדֶּבר 

ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ֶאת-ָהֲאָבִנים  ָּתִקימּו  ֶאת-ַהַּיְרֵּדן, 

ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיוֹם, ְּבַהר ֵעיָבל; ְוַׂשְדָּת אוָֹתם, ַּבִּׂשיד. 

ֲאָבִנים,  ִמְזַּבח  ֱאֹלֶהיָך:  ַליהָוה  ִמְזֵּבַח,  ָּׁשם  ּוָבִניָת  ה 

לֹא-ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל. ו ֲאָבִנים ְׁשֵלמוֹת ִּתְבֶנה, ֶאת-

ַליהָוה  עוֹֹלת,  ָעָליו  ְוַהֲעִליָת  ֱאֹלֶהיָך;  ְיהָוה  ִמְזַּבח 

ֱאֹלֶהיָך. ז ְוָזַבְחָּת ְׁשָלִמים, ְוָאַכְלָּת ָּׁשם; ְוָׂשַמְחָּת, ִלְפֵני 

ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך. ח ְוָכַתְבָּת ַעל-ָהֲאָבִנים, ֶאת-ָּכל-ִּדְבֵרי 

ַהּתוָֹרה ַהּזֹאת--ַּבֵאר ֵהיֵטב. {ס}

ָּכל-ִיְׂשָרֵאל  ֶאל  ַהְלִוִּים,  ְוַהּכֲֹהִנים  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ט 

ֵלאמֹר: ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע, ִיְׂשָרֵאל, ַהּיוֹם ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם, 

ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך. י ְוָׁשַמְעָּת, ְּבקוֹל ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך; ְוָעִׂשיָת 

ֶאת-ִמְצו ָֹתו ְוֶאת-ֻחָּקיו, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיוֹם. {ס}

יא ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת-ָהָעם, ַּבּיוֹם ַההּוא ֵלאמֹר. יב ֵאֶּלה 

ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת-ָהָעם, ַעל-ַהר ְּגִרִזים, ְּבָעְבְרֶכם, ֶאת-

ַהַּיְרֵּדן: ִׁשְמעוֹן ְוֵלִוי ִויהּוָדה, ְוִיָּׂששָכר ְויוֵֹסף ּוִבְנָיִמן. 

יג ְוֵאֶּלה ַיַעְמדּו ַעל-ַהְּקָלָלה, ְּבַהר ֵעיָבל: ְראּוֵבן ָּגד 

ְוָאֵׁשר, ּוְזבּוֻלן ָּדן ְוַנְפָּתִלי. יד ְוָענּו ַהְלִוִּים, ְוָאְמרּו ֶאל-

ָּכל-ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל--קוֹל ָרם. {ס}

ּתוֲֹעַבת  ּוַמֵּסָכה  ֶפֶסל  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ָארּור  טו 

ָכל-ָהָעם  ְוָענּו  ַּבָּסֶתר;  ָחָרׁש--ְוָׂשם  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ְוָאְמרּו, ָאֵמן. {ס}

ָּכל-ָהָעם,  ְוָאַמר  ְוִאּמוֹ;  ָאִביו  ַמְקֶלה  ָארּור,  טז 

ָאֵמן. {ס}

ָּכל-ָהָעם,  ְוָאַמר  ֵרֵעהּו;  ְּגבּול  ַמִּסיג  ָארּור,  יז 

ָאֵמן. {ס}

ָּכל-ָהָעם,  ְוָאַמר  ַּבָּדֶרְך;  ִעֵּור  ַמְׁשֶּגה  ָארּור,  יח 

ָאֵמן. {ס}

יט ָארּור, ַמֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר-ָיתוֹם--ְוַאְלָמָנה; ְוָאַמר ָּכל-

ִגָּלה,  ָאִביו--ִּכי  ִעם-ֵאֶׁשת  ׁשֵֹכב  ָארּור,  כ  ָאֵמן.  ָהָעם, 

ְּכַנף ָאִביו; ְוָאַמר ָּכל-ָהָעם, ָאֵמן. {ס}

ָּכל-ָהָעם,  ְוָאַמר  ִעם-ָּכל-ְּבֵהָמה;  ׁשֵֹכב  ָארּור,  כא 

ָאֵמן. {ס}

ַבת-ִאּמוֹ;  אוֹ  ִעם-ֲאחֹתוֹ--ַּבת-ָאִביו,  ׁשֵֹכב  ָארּור,  כב 

ְוָאַמר ָּכל-ָהָעם, ָאֵמן. {ס}

ָּכל-ָהָעם,  ְוָאַמר  ִעם-חַֹתְנּתוֹ;  ׁשֵֹכב  ָארּור,  כג 

ָאֵמן. {ס}

ָּכל-ָהָעם,  ְוָאַמר  ַּבָּסֶתר;  ֵרֵעהּו  ַמֵּכה  ָארּור,  כד 

ָאֵמן. {ס}

ְוָאַמר  ָנִקי;  ָּדם  ֶנֶפׁש  ְלַהּכוֹת  ׁשַֹחד,  ֹלֵקַח  ָארּור  כה 

ָּכל-ָהָעם, ָאֵמן. {ס}

ַהּתוָֹרה-ַהּזֹאת-- ֶאת-ִּדְבֵרי  לֹא-ָיִקים  ֲאֶׁשר  ָארּור,  כו 

ַלֲעׂשוֹת אוָֹתם; ְוָאַמר ָּכל-ָהָעם, ָאֵמן. {פ}



55 POPULAR EDUCATIONAL PROJECTS // MORE AT WWW.TEHILIM.RU

מקורות תנ"ך
ЗАГАДКИ ШХЕМА החידות של שכם

(א) שמור את כל המצוה -
לשון הווה גרדנ"ט בלע"ז (בעאבאכטענד):

(ב) והקמות לך -
בירדן ואחר כך תוציא משם אחרות ותבנה מהן 
מיני  ג'  אומר  אתה  נמצאת  עיבל  בהר  מזבח 
אבנים היו שנים עשר בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן 

בהר עיבל כדאיתא במסכת סוטה (ל"ה):

(ח) באר היטב -
בשבעים לשון:

(ט) הסכת -
כתרגומו:

היום הזה נהיית לעם -
יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו  יום  בכל 

בברית:

(יב) לברך את העם -
כדאיתא במסכת סוטה (לב א): שישה שבטים 
עלו לראש הר גריזים, וששה לראש הר עיבל 
והכוהנים והלוים והארון למטה באמצע, הפכו 
בברכה  ופתחו  גריזים  הר  כלפי  פניהם  לוים 
וגו'  ומסכה  יעשה פסל  ברוך האיש אשר לא 
ואלו ואלו עונין אמן. חזרו והפכו פניהם כלפי 
(פסוק טו)  הר עיבל ופתחו בקללה ואומרים, 
ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' וכן כולם עד 

(פסוק כו) ארור אשר לא יקים:

(טז) מקלה אביו -
מזלזל לשון ונקלה אחיך (לעיל כ"ה, ג):

(יז) מסיג גבול -
לשון  הקרקע.  את  וגונב  לאחוריו  מחזירו 

והוסג אחור (ישעיה נט, יד):

(יח) משגה עור -
הסומא בדבר ומשיאו עצה רעה:

(כד) מכה רעהו בסתר -
על לשון הרע הוא אומר. ראיתי ביסודו 
יש  ארורים  י"א  הדרשן:  רבי משה  של 
כאן כנגד י"א שבטים וכנגד שמעון לא 
לברכו  בלבו  היה  שלא  לפי  ארור  כתב 
לכך  השבטים  שאר  כשברך  מותו  לפני 

לא רצה לקללו:

(כו) אשר לא יקים -
כאן כלל את כל התורה כולה וקבלוה עליהם 

באלה ובשבועה.
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מקורות תנ"ך
ЗАГАДКИ ШХЕМА

החידות של שכם

יהושוע פרק ח-ט
א ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ְיהוֹֻׁשַע, ַאל-ִּתיָרא ְוַאל-ֵּתָחת--ַקח 

ְרֵאה  ָהָעי;  ֲעֵלה  ְוקּום  ַהִּמְלָחָמה,  ָּכל-ַעם  ֵאת  ִעְּמָך 

ְוֶאת-ִעירוֹ,  ְוֶאת-ַעּמוֹ,  ָהַעי  ֶאת-ֶמֶלְך  ְבָיְדָך,  ָנַתִּתי 

ָעִׂשיָת  ַּכֲאֶׁשר  ּוְלַמְלָּכּה,  ָלַעי  ְוָעִׂשיָת  ב  ְוֶאת-ַאְרצוֹ. 

ָלֶכם;  ָּתבֹּזּו  ּוְבֶהְמָּתּה,  ּוְלַמְלָּכּה--ַרק-ְׁשָלָלּה  ִליִריחוֹ 

ִׂשים-ְלָך אֵֹרב ָלִעיר, ֵמַאֲחֶריָה. ג ַוָּיָקם ְיהוֹֻׁשַע ְוָכל-

ְׁשֹלִׁשים  ְיהוֹֻׁשַע  ַוִּיְבַחר  ָהָעי;  ַלֲעלוֹת  ַהִּמְלָחָמה,  ַעם 

ַוְיַצו  ד  ָלְיָלה.  ַוִּיְׁשָלֵחם,  ַהַחִיל,  ִּגּבוֵֹרי  ִאיׁש,  ֶאֶלף 

אָֹתם ֵלאמֹר, ְראּו ַאֶּתם אְֹרִבים ָלִעיר ֵמַאֲחֵרי ָהִעיר-

-ַאל-ַּתְרִחיקּו ִמן-ָהִעיר, ְמאֹד; ִוְהִייֶתם ֻּכְּלֶכם, ְנכִֹנים. 

ה ַוֲאִני, ְוָכל-ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי, ִנְקַרב, ֶאל-ָהִעיר; ְוָהָיה, 

ִלְפֵניֶהם.  ְוַנְסנּו,  ָּבִראׁשָֹנה,  ַּכֲאֶׁשר  ִלְקָראֵתנּו  ִּכי-ֵיְצאּו 

ִמן-ָהִעיר--ִּכי  אוָֹתם  ַהִּתיֵקנּו  ַעד  ַאֲחֵרינּו,  ְוָיְצאּו  ו 

יֹאְמרּו, ָנִסים ְלָפֵנינּו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשָֹנה; ְוַנְסנּו, ִלְפֵניֶהם. 

ז ְוַאֶּתם, ָּתֻקמּו ֵמָהאוֵֹרב, ְוהוַֹרְׁשֶּתם, ֶאת-ָהִעיר; ּוְנָתָנּה 

ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ְּבֶיְדֶכם. ח ְוָהָיה ְּכָתְפְׂשֶכם ֶאת-ָהִעיר, 

ְראּו,  ַּתֲעׂשּו;  ְיהָוה,  ָּבֵאׁש--ִּכְדַבר  ֶאת-ָהִעיר  ַּתִּציתּו 

ִצִּויִתי ֶאְתֶכם. ט ַוִּיְׁשָלֵחם ְיהוֹֻׁשַע, ַוֵּיְלכּו ֶאל-ַהַּמְאָרב, 

ַוֵּיְׁשבּו ֵּבין ֵּבית-ֵאל ּוֵבין ָהַעי, ִמָּים ָלָעי; ַוָּיֶלן ְיהוֹֻׁשַע 

ַּבּבֶֹקר,  ְיהוֹֻׁשַע  ַוַּיְׁשֵּכם  י  ָהָעם.  ְּבתוְֹך  ַההּוא,  ַּבַּלְיָלה 

ַוִּיְפקֹד ֶאת-ָהָעם; ַוַּיַעל הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני ָהָעם-

-ָהָעי. יא ְוָכל-ָהָעם ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ִאּתוֹ, ָעלּו ַוִּיְּגׁשּו, 

ַוָּיבֹאּו, ֶנֶגד ָהִעיר; ַוַּיֲחנּו ִמְּצפוֹן ָלַעי, ְוַהַּגי ֵּביָנו ּוֵבין-

אוָֹתם  ַוָּיֶׂשם  ִאיׁש;  ֲאָלִפים  ַּכֲחֵמֶׁשת  ַוִּיַּקח,  יב  ָהָעי. 

אֵֹרב, ֵּבין ֵּבית-ֵאל ּוֵבין ָהַעי--ִמָּים ָלִעיר. יג ַוָּיִׂשימּו 

ָהָעם ֶאת-ָּכל-ַהַּמֲחֶנה, ֲאֶׁשר ִמְּצפוֹן ָלִעיר, ְוֶאת-ֲעֵקבוֹ, 

ִמָּים ָלִעיר; ַוֵּיֶלְך ְיהוֹֻׁשַע ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ְּבתוְֹך ָהֵעֶמק. 

ַוֵּיְצאּו  ַוַּיְׁשִּכימּו  ַוְיַמֲהרּו  ֶמֶלְך-ָהַעי,  ִּכְראוֹת  ַוְיִהי  יד 

ְוָכל- הּוא  ַלִּמְלָחָמה  ִלְקַראת-ִיְׂשָרֵאל  ַאְנֵׁשי-ָהִעיר 

ִּכי-אֵֹרב  ָיַדע,  לֹא  ְוהּוא  ָהֲעָרָבה;  ַלּמוֵֹעד--ִלְפֵני  ַעּמוֹ 

ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל,  ְיהוֹֻׁשַע  ַוִּיָּנְגעּו  טו  ָהִעיר.  ֵמַאֲחֵרי  לוֹ 

ִלְפֵניֶהם; ַוָּיֻנסּו, ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר. טז ַוִּיָּזֲעקּו, ָּכל-ָהָעם 

ֲאֶׁשר בעיר (ָּבַעי), ִלְרּדֹף, ַאֲחֵריֶהם; ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי 

ְיהוֹֻׁשַע, ַוִּיָּנְתקּו ִמן-ָהִעיר. יז ְולֹא-ִנְׁשַאר ִאיׁש, ָּבַעי ּוֵבית 

ֵאל, ֲאֶׁשר לֹא-ָיְצאּו, ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל; ַוַּיַעְזבּו ֶאת-ָהִעיר 

ְּפתּוָחה, ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל. {פ}

יח ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ְיהוֹֻׁשַע, ְנֵטה ַּבִּכידוֹן ֲאֶׁשר-ְּבָיְדָך 

ֶאל-ָהַעי--ִּכי ְבָיְדָך, ֶאְּתֶנָּנה; ַוֵּיט ְיהוֹֻׁשַע ַּבִּכידוֹן ֲאֶׁשר-

ִמְּמקוֹמוֹ  ְמֵהָרה  ָקם  ְוָהאוֵֹרב  יט  ֶאל-ָהִעיר.  ְּבָידוֹ, 

ַוָּירּוצּו, ִּכְנטוֹת ָידוֹ, ַוָּיבֹאּו ָהִעיר, ַוִּיְלְּכדּוָה; ַוְיַמֲהרּו, 

ַוַּיִּציתּו ֶאת-ָהִעיר ָּבֵאׁש. כ ַוִּיְפנּו ַאְנֵׁשי ָהַעי ַאֲחֵריֶהם 

ְולֹא-ָהָיה  ַהָּׁשַמְיָמה,  ָהִעיר  ֲעַׁשן  ָעָלה  ְוִהֵּנה  ַוִּיְראּו, 

ַהִּמְדָּבר,  ַהָּנס  ְוָהָעם  ָוֵהָּנה;  ֵהָּנה  ָלנּוס,  ָיַדִים  ָבֶהם 

ָראּו,  ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל  ִויהוֹֻׁשַע  כא  ֶאל-ָהרוֵֹדף.  ֶנְהַּפְך 

ָהִעיר;  ֲעַׁשן  ָעָלה,  ְוִכי  ֶאת-ָהִעיר,  ָהאֵֹרב  ִּכי-ָלַכד 

ַוָּיֻׁשבּו, ַוַּיּכּו ֶאת-ַאְנֵׁשי ָהָעי. כב ְוֵאֶּלה ָיְצאּו ִמן-ָהִעיר, 

ְוֵאֶּלה  ִמֶּזה  ֵאֶּלה  ַּבָּתֶוְך,  ְלִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְהיּו  ִלְקָראָתם, 

ִמֶּזה; ַוַּיּכּו אוָֹתם, ַעד-ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר-לוֹ ָׂשִריד ּוָפִליט. 

כג ְוֶאת-ֶמֶלְך ָהַעי, ָּתְפׂשּו ָחי; ַוַּיְקִרבּו אֹתוֹ, ֶאל-ְיהוֹֻׁשַע. 

ָהַעי  ֶאת-ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַלֲהרֹג  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַכּלוֹת  ַוְיִהי  כד 
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יהושוע פרק ח-ט(המשך מעמ' 56)
ְלִפי- ֻכָּלם  ַוִּיְּפלּו  ּבוֹ,  ְרָדפּום  ֲאֶׁשר  ַּבִּמְדָּבר  ַּבָּׂשֶדה, 

אָֹתּה  ַוַּיּכּו  ָהַעי,  ָכל-ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֻׁשבּו  ַעד-ֻּתָּמם;  ֶחֶרב, 

ַההּוא,  ַּבּיוֹם  ָכל-ַהּנְֹפִלים  ַוְיִהי  כה  ְלִפי-ָחֶרב. 

ָהָעי.  ַאְנֵׁשי  ּכֹל,  ָאֶלף:  ָעָׂשר,  ְוַעד-ִאָּׁשה--ְׁשֵנים  ֵמִאיׁש 

כו ִויהוֹֻׁשַע לֹא-ֵהִׁשיב ָידוֹ, ֲאֶׁשר ָנָטה ַּבִּכידוֹן, ַעד ֲאֶׁשר 

ּוְׁשַלל  ַהְּבֵהָמה,  ַרק  כז  ָהָעי.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ֵאת  ֶהֱחִרים, 

ָהִעיר ַהִהיא, ָּבְזזּו ָלֶהם, ִיְׂשָרֵאל--ִּכְדַבר ְיהָוה, ֲאֶׁשר 

ִצָּוה ֶאת-ְיהוֹֻׁשַע. כח ַוִּיְׂשרֹף ְיהוֹֻׁשַע, ֶאת-ָהָעי; ַוְיִׂשיֶמָה 

ֵּתל-עוָֹלם ְׁשָמָמה, ַעד ַהּיוֹם ַהֶּזה. כט ְוֶאת-ֶמֶלְך ָהַעי 

ִצָּוה  ַהֶּׁשֶמׁש  ּוְכבוֹא  ָהָעֶרב;  ַעד-ֵעת  ַעל-ָהֵעץ,  ָּתָלה 

אוָֹתּה  ַוַּיְׁשִליכּו  ִמן-ָהֵעץ,  ֶאת-ִנְבָלתוֹ  ַוּיִֹרידּו  ְיהוֹֻׁשַע 

ָּגדוֹל,  ַּגל-ֲאָבִנים  ָעָליו  ַוָּיִקימּו  ָהִעיר,  ַׁשַער  ֶאל-ֶּפַתח 

ַעד ַהּיוֹם ַהֶּזה. {פ}

ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  ַליהָוה  ִמְזֵּבַח,  ְיהוֹֻׁשַע  ִיְבֶנה  ָאז  ל 

ֶאת- ֶעֶבד-ְיהָוה  מֶֹׁשה  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  לא  ֵעיָבל.  ְּבַהר, 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתוַֹרת מֶֹׁשה--ִמְזַּבח ֲאָבִנים 

ָעָליו  ַוַּיֲעלּו  ַּבְרֶזל;  ֲעֵליֶהן  לֹא-ֵהִניף  ֲאֶׁשר  ְׁשֵלמוֹת, 

ַעל- ַוִּיְכָּתב-ָׁשם,  לב  ְׁשָלִמים.  ַוִּיְזְּבחּו  ַליהָוה,  עֹלוֹת 

ִלְפֵני  ָּכַתב,  ֲאֶׁשר  מֶֹׁשה,  ּתוַֹרת  ִמְׁשֵנה  ָהֲאָבִנים--ֵאת, 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. לג ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפָטיו 

עְֹמִדים ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָלָארוֹן ֶנֶגד ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים נְֹׂשֵאי 

ַהר- ֶאל-מּול  ָּכֶאְזָרח--ֶחְציוֹ  ַּכֵּגר  ְּבִרית-ְיהָוה,  ֲארוֹן 

ְּגִרִזים, ְוַהֶחְציוֹ ֶאל-מּול ַהר-ֵעיָבל: ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה 

ִיְׂשָרֵאל--ָּבִראׁשָֹנה.  ֶאת-ָהָעם  ְלָבֵרְך  ֶעֶבד-ְיהָוה, 

לד ְוַאֲחֵרי-ֵכן, ָקָרא ֶאת-ָּכל-ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה, ַהְּבָרָכה, 

ְוַהְּקָלָלה--ְּכָכל-ַהָּכתּוב, ְּבֵסֶפר ַהּתוָֹרה. לה לֹא-ָהָיה 

ְיהוֹֻׁשַע,  לֹא-ָקָרא  מֶֹׁשה--ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר-ִצָּוה  ִמּכֹל  ָדָבר, 

ַההֵֹלְך  ְוַהֵּגר,  ְוַהַּטף,  ְוַהָּנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל-ְקַהל  ֶנֶגד 

ְּבִקְרָּבם. 

א ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָּכל-ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָּבָהר 

ּוַבְּׁשֵפָלה, ּוְבכֹל חוֹף ַהָּים ַהָּגדוֹל, ֶאל-מּול, ַהְּלָבנוֹן-

ְוַהְיבּוִסי.  ַהִחִּוי  ַהְּפִרִּזי,  ַהְּכַנֲעִני  ְוָהֱאמִֹרי,  -ַהִחִּתי, 

ב ַוִּיְתַקְּבצּו ַיְחָּדו, ְלִהָּלֵחם ִעם-ְיהוֹֻׁשַע ְוִעם-ִיְׂשָרֵאל--

ֶּפה, ֶאָחד. {פ}
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בראשית פרק לג
ְוִעּמוֹ,  ָּבא,  ֵעָׂשו  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ֵעיָניו,  ַיֲעקֹב  ַוִּיָּׂשא  א 

ַאְרַּבע ֵמאוֹת ִאיׁש; ַוַּיַחץ ֶאת-ַהְיָלִדים, ַעל-ֵלָאה ְוַעל-

ֶאת-ַהְּׁשָפחוֹת  ַוָּיֶׂשם  ב  ַהְּׁשָפחוֹת.  ְׁשֵּתי  ְוַעל,  ָרֵחל, 

ַאֲחרִֹנים,  ִויָלֶדיָה  ְוֶאת-ֵלָאה  ִראׁשָֹנה;  ְוֶאת-ַיְלֵדיֶהן, 

ְוֶאת-ָרֵחל ְוֶאת-יוֵֹסף ַאֲחרִֹנים. ג ְוהּוא, ָעַבר ִלְפֵניֶהם; 

ַעד-ָאִחיו.  ַעד-ִּגְׁשּתוֹ  ְּפָעִמים,  ֶׁשַבע  ַאְרָצה  ַוִּיְׁשַּתחּו 

ַעל-ַצָּואָרו  ַוִּיּפֹל  ַוְיַחְּבֵקהּו,  ִלְקָראתוֹ  ֵעָׂשו  ַוָּיָרץ  ד 

ַוִּיָּׁשֵקהּו; ַוִּיְבּכּו. ה ַוִּיָּׂשא ֶאת-ֵעיָניו, ַוַּיְרא ֶאת-ַהָּנִׁשים 

ְוֶאת-ַהְיָלִדים, ַוּיֹאֶמר, ִמי-ֵאֶּלה ָּלְך; ַוּיֹאַמר--ַהְיָלִדים, 

ַהְּׁשָפחוֹת  ַוִּתַּגְׁשָן  ו  ֶאת-ַעְבֶּדָך.  ֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר-ָחַנן 

ֵהָּנה ְוַיְלֵדיֶהן, ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן. ז ַוִּתַּגׁש ַּגם-ֵלָאה ִויָלֶדיָה, 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו; ְוַאַחר, ִנַּגׁש יוֵֹסף ְוָרֵחל--ַוִּיְׁשַּתֲחוּו. ח ַוּיֹאֶמר, 

ִמי ְלָך ָּכל-ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתי; ַוּיֹאֶמר, ִלְמצֹא-

ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני. ט ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו, ֶיׁש-ִלי ָרב; ָאִחי, ְיִהי 

ְלָך ֲאֶׁשר-ָלְך. י ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב, ַאל-ָנא ִאם-ָנא ָמָצאִתי 

ֵחן ְּבֵעיֶניָך, ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי, ִמָּיִדי: ִּכי ַעל-ֵּכן ָרִאיִתי 

ֶאת- ַקח-ָנא  יא  ֱאֹלִהים--ַוִּתְרֵצִני.  ְּפֵני  ִּכְראֹת  ָפֶניָך, 

ֶיׁש- ְוִכי  ֱאֹלִהים  ִּכי-ַחַּנִני  ָלְך,  ֻהָבאת  ֲאֶׁשר  ִּבְרָכִתי 

ְוֵנֵלָכה;  ִנְסָעה  ַוּיֹאֶמר,  יב  ַוִּיָּקח.  ַוִּיְפַצר-ּבוֹ,  ִלי-כֹל; 

ִּכי- יֵֹדַע  ֲאדִֹני  ֵאָליו,  ַוּיֹאֶמר  יג  ְלֶנְגֶּדָך.  ְוֵאְלָכה, 

ַהְיָלִדים ַרִּכים, ְוַהּצֹאן ְוַהָּבָקר, ָעלוֹת ָעָלי; ּוְדָפקּום 

יוֹם ֶאָחד, ָוֵמתּו ָּכל-ַהּצֹאן. יד ַיֲעָבר-ָנא ֲאדִֹני, ִלְפֵני 

ֲאֶׁשר- ַהְּמָלאָכה  ְלֶרֶגל  ְלִאִּטי,  ֶאְתָנֲהָלה  ַוֲאִני  ַעְבּדוֹ; 

ֶאל-ֲאדִֹני,  ֲאֶׁשר-ָאבֹא  ַעד  ַהְיָלִדים,  ּוְלֶרֶגל  ְלָפַני 

ִמן-ָהָעם  ִעְּמָך,  ֵעָׂשו--ַאִּציָגה-ָּנא  ַוּיֹאֶמר  טו  ֵׂשִעיָרה. 

ֲאדִֹני.  ְּבֵעיֵני  ֶאְמָצא-ֵחן  ֶּזה,  ָלָּמה  ַוּיֹאֶמר  ִאִּתי;  ֲאֶׁשר 

טז ַוָּיָׁשב ַּבּיוֹם ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכוֹ, ֵׂשִעיָרה. יז ְוַיֲעקֹב 

ָנַסע ֻסּכָֹתה, ַוִּיֶבן לוֹ ָּבִית; ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסּכֹת, ַעל-

ֵּכן ָקָרא ֵׁשם-ַהָּמקוֹם ֻסּכוֹת. {ס}

ְּכַנַען,  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְׁשֶכם,  ִעיר  ָׁשֵלם  ַיֲעקֹב  ַוָּיבֹא  יח 

ְּבבֹאוֹ, ִמַּפַּדן ֲאָרם; ַוִּיַחן, ֶאת-ְּפֵני ָהִעיר. יט ַוִּיֶקן ֶאת-

ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר ָנָטה-ָׁשם ָאֳהלוֹ, ִמַּיד ְּבֵני-ֲחמוֹר, 

ִמְזֵּבַח;  ַוַּיֶּצב-ָׁשם,  כ  ְקִׂשיָטה.  ְׁשֶכם--ְּבֵמָאה,  ֲאִבי 

ַוִּיְקָרא-לוֹ--ֵאל, ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל. {ס}

(ב) ואת לאה וילדיה אחרונים -
אחרון אחרון חביב:

(ג) עבר לפניהם -
אמר אם יבא אותו רשע להלחם, ילחם בי 

תחילה:

(ד) ויחבקהו -
כל  משתחוה  כשראהו  רחמיו  נתגלגלו 

השתחוואות הללו:
וישקהו -

נקוד עליו, ויש חולקין בדבר הזה.
יש  סט):  (בהעלותך  דספרי  בברייתא 
שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל 

לבו.
היא  הלכה  יוחאי:  בן  שמעון  ר'  אמר 
בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו 

רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו:

(ה) מי אלה לך -
מי אלה להיות שלך:

(ז) נגש יוסף ורחל -
אבל  הבנים,  לפני  נגשות  האמהות  בכלן 
ברחל יוסף נגש לפניה, אמר אמי יפת תואר, 
אעמוד  רשע,  אותו  עיניו  בה  יתלה  שמא 
זכה  מכאן  בה,  מלהסתכל  ואעכבנו  כנגדה 

יוסף לברכת (מט כב) עלי עין:
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(ח) מי לך כל המחנה -
שלך,  שהוא  פגשתי  אשר  המחנה  כל  מי 
מקרא  של  ופשוטו  לך.  הוא  למה  כלומר 

[נאמר] על מוליכי המנחה.
שהיו  פגע,  מלאכים  של  כתות  ומדרשו: 
להם  ואומרים  אנשיו,  ואת  אותו  דוחפין 
עשו,  של  להם  אומרים  והם  אתם,  מי  של 
הניחו  אומרים  ואלו  הכו,  הכו  אומרים  והן 
בנו של יצחק הוא, ולא היו משגיחים עליו, 
בן בנו של אברהם הוא, ולא היו משגיחים, 
כן  אם  להם  אומרים  הוא,  יעקב  של  אחיו 

משלנו אתם:

(ט) יהי לך אשר לך -
כאן הודה לו על הברכות:

(י) אל נא -
חן  מצאתי  נא  אם  כן:  לי  תאמר  נא  אל 
בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי 
פניך וגו' - כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי 
על אשר ראיתי פניך, והן חשובין לי כראיית 
על  ועוד  שלך,  שר  שראיתי  המלאך  פני 
לו  הזכיר  ולמה  סורחני.  למחול  שנתרצית 
ראיית המלאך? כדי שיתיירא הימנו ויאמר 

ראה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעתה:
ותרצני -

לשון  שבמקרא  רצון  כל  וכן  לי,  נתפייסת 
(ויקרא כב  פיוס, אפיימינ"ט בלע"ז [פיוס] 
כ) כי לא לרצון יהיה לכם, הקרבנות באות 
לפייס ולרצון. וכן (משלי י לב) שפתי צדיק 

ידעון רצון, יודעים לפייס ולרצות:

(יא) ברכתי -
פנים  ראיית  על  הבאה  זו  מנחה  מנחתי, 
שלום,  לשאילת  אלא  באה  אינה  ולפרקים 
כגון להלן:  פנים,  וכל ברכה שהיא לראיית 
יח  (מ"ב  פרעה,  את  יעקב  ויברך  י)  (מז 
(ש"ב  וכן  דסנחריב.  ברכה,  אתי  עשו  לא) 

ח י) לשאול לו לשלום ולברכו, דתועי מלך 
חמת.

בלע"ז  שקורין  הן  שלום  ברכת  לשון  כולם 
ברכתי  זו  אף  בשלום].  [לשאול  שלוצי"ר 

מו"ן שלו"ד [שאלתי שלומי]:
אשר הבאת לך -

לא טרחת בה, ואני יגעתי להגיעה עד שבאה 
לידך:
חנני -

שהיא משמשת  לפי  מודגשת  ראשונה  נו"ן 
חננני,  לומר  לו  שהיה  נוני"ן,  שתי  במקום 
שאין חנן בלא שתי נונין, והשלישית לשימוש 

כמו עשני, זבדני:
יש לי כל -

כל ספוקי, ועשו דבר בלשון גאוה (פסוק ט) 
יש לי רב, יותר ויותר מכדי צרכי:

(יב) נסעה -
כמו  שהוא  שמעה,  ב)  קל  (תהילים  כמו 
שמע, אף כאן נסעה כמו נסע, והנו"ן יסוד 

בתיבה.
נסע  ליעקב  אמר  עשו  ונהך,  טול  ותרגומו: 

מכאן ונלך:
ואלכה לנגדך -

זו אעשה לך שאאריך ימי  בשוה לך, טובה 
מהלכתי ללכת לאט כאשר אתה צריך, וזהו 

לנגדך, בשוה לך:

(יג) עלות עלי -
הצאן והבקר שהן עלות מוטלות עלי לנהלן 

לאט:
עלות -

עולל  יא)  ב  (איכה  לשון  עולליהן,  מגדלות 
ויונק. (ישעיה סה כ) עול ימים. (שמואל א' 
אינפנטיי"ש  ובלע"ז  עלות.  פרות  שתי  י)  ו 

[שיש להן ולדות]:
ודפקום יום אחד -

ליגעם בדרך במרוצה, ומתו כל הצאן:

ודפקום -
נוקש  דופק,  דודי  קול  ב)  ה  (שה"ש  כמו 

בדלת:

(יד) יעבר נא אדני -
אל תאריך ימי הליכתך, עבור כפי דרכך ואף 

אם תתרחק:
אתנהלה -

כא)  יח  (לעיל  כמו  יתירה  ה"א  אתנהל, 
ארדה, (במדבר ט ח) אשמעה:

לאטי -
לאט שלי, לשון נחת (ישעיה ח ו) ההולכים 
לאטי  לנער.  לי  לאט  ה)  יח  (ש"ב  לאט, 
אתנהל  משמשת,  ואינה  היסוד  מן  הלמ"ד 

נחת שלי:
לרגל המלאכה -

המוטלת  המלאכה  רגלי  הליכת  צורך  לפי 
עלי להוליך:

ולרגל הילדים -
לפי רגליהם שהם יכולים לילך:

עד אשר אבא אל אדני שעירה -
הרחיב לו הדרך, שלא היה דעתו ללכת אלא 
לי רעה  עד סכות. אמר: אם דעתו לעשות 
ימתין עד בואי אצלו, והוא לא הלך. ואימתי 
ילך? בימי המשיח, שנאמר (עובדיה א כא) 
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו. 

ומדרשי אגדה יש לפרשה זו רבים:

(טו) ויאמר למה זה -
תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה:

אמצא חן בעיני אדני -
ולא תשלם לי עתה שום גמול:

(טז) וישב ביום ההוא עשו לדרכו -
עמו  שהלכו  איש  מאות  וארבע  לבדו  עשו 
והיכן פרע להם  נשמטו מאצלו אחד אחד. 

הקב"ה?
בימי דוד, שנאמר (ש"א ל יז) כי אם ארבע 

(המשך מעמ' 58)
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מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים:

(יז) ויבן לו בית -
וחורף  קיץ  חדש,  עשר  שמונה  שם  שהה 

וקיץ. סכות קיץ, בית חורף, סכות קיץ:

(יח) שלם -
שלם  מצליעתו.  שנתרפא  בגופו,  שלם 
בממונו, שלא חסר כלום מכל אותו דורון. 
בבית  תלמודו  שכח  שלא  בתורתו,  שלם 

לבן:
עיר שכם -

בואנה  עד  יט)  א  (רות  וכמוהו  לעיר,  כמו 
בית לחם:

בבאו מפדן ארם -
כאדם האומר לחבירו יצא פלוני מבין שיני 
אריות ובא שלם. אף כאן ויבא שלם מפדן 

ארם, מלבן ומעשו שנזדווגו לו בדרך:

(יט) קשיטה -
לכרכי  כשהלכתי  עקיבא:  רבי  אמר  מעה. 
(ותרגומו  קשיטה  למעה  קורין  היו  הים 
כגון  מקום,  בכל  חריפים  טובים,  חורפן, 

עובר לסוחר):

(כ) ויקרא לו אל אלוהי ישראל -
על  אלא  ישראל,  אלוהי  קרוי  לא שהמזבח 
והצילו  עמו  הוא  ברוך  הקדוש  שהיה  שם 

קרא שם המזבח על שם הנס, להיות שבחו 
מי  כלומר  השם,  בקריאת  נזכר  מקום  של 
לי  לאלוהים  הוא  הקב"ה  הוא  אל  שהוא 

ששמי ישראל.
וכן מצינו במשה (שמות יז טו) ויקרא שמו 
ה' נסי, לא שהמזבח קרוי ה', אלא על שם 
של  שבחו  להזכיר  המזבח,  שם  קרא  הנס 

הקב"ה, ה' הוא נסי.
ליעקב  קראו  שהקב"ה  דרשוהו:  ורבותינו 
כפטיש  כט)  כג  (ירמיה  תורה  ודברי  אל. 

יפוצץ סלע, מתחלקים לכמה טעמים.
מקרא  של  ושמועו  פשוטו  ליישב  ואני 

באתי.

(המשך מעמ' 59)

מקורות תנ"ך
ЗАГАДКИ ШХЕМА החידות של שכם
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מקורות תנ"ך
ШХЕМСКАЯ ПЛЕННИЦА השבויה בשכם

בראשית פרק לד
א ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת-ֵלָאה, ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב, ִלְראוֹת, 

ִּבְבנוֹת ָהָאֶרץ. ב ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן-ֲחמוֹר, ַהִחִּוי-

ַוְיַעֶּנָה.  אָֹתּה,  ַוִּיְׁשַּכב  אָֹתּה  ַוִּיַּקח  ָהָאֶרץ;  -ְנִׂשיא 

ג ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשוֹ, ְּבִדיָנה ַּבת-ַיֲעקֹב; ַוֶּיֱאַהב, ֶאת-ַהַּנֲעָר, 

ֶאל-ֲחמוֹר  ְׁשֶכם,  ַוּיֹאֶמר  ד  ַהַּנֲעָר.  ַעל-ֵלב  ַוְיַדֵּבר, 

ְלִאָּׁשה.  ַהּזֹאת,  ֶאת-ַהַּיְלָּדה  ַקח-ִלי  ֵלאמֹר:  ָאִביו 

ה ְוַיֲעקֹב ָׁשַמע, ִּכי ִטֵּמא ֶאת-ִּדיָנה ִבּתוֹ, ּוָבָניו ָהיּו ֶאת-

ִמְקֵנהּו, ַּבָּׂשֶדה; ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹב, ַעד-ּבָֹאם. ו ַוֵּיֵצא ֲחמוֹר 

ֲאִבי-ְׁשֶכם, ֶאל-ַיֲעקֹב, ְלַדֵּבר, ִאּתוֹ. ז ּוְבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו 

ָלֶהם  ַוִּיַחר  ָהֲאָנִׁשים,  ַוִּיְתַעְּצבּו  ְּכָׁשְמָעם,  ִמן-ַהָּׂשֶדה, 

ְמאֹד: ִּכי-ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל, ִלְׁשַּכב ֶאת-ַּבת-ַיֲעקֹב, 

ְוֵכן, לֹא ֵיָעֶׂשה. ח ַוְיַדֵּבר ֲחמוֹר, ִאָּתם ֵלאמֹר: ְׁשֶכם 

ְּבִני, ָחְׁשָקה ַנְפׁשוֹ ְּבִבְּתֶכם--ְּתנּו ָנא אָֹתּה לוֹ, ְלִאָּׁשה. 

ט ְוִהְתַחְּתנּו, אָֹתנּו: ְּבנֵֹתיֶכם, ִּתְּתנּו-ָלנּו, ְוֶאת-ְּבנֵֹתינּו, 

ִּתְקחּו ָלֶכם. י ְוִאָּתנּו, ֵּתֵׁשבּו; ְוָהָאֶרץ, ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם--

ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה, ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה. יא ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל-ָאִביָה 

ֵאַלי,  ּתֹאְמרּו  ַוֲאֶׁשר  ְּבֵעיֵניֶכם;  ֶאְמָצא-ֵחן  ְוֶאל-ַאֶחיָה, 

ֶאֵּתן. יב ַהְרּבּו ָעַלי ְמאֹד, מַֹהר ּוַמָּתן, ְוֶאְּתָנה, ַּכֲאֶׁשר 

ּתֹאְמרּו ֵאָלי; ּוְתנּו-ִלי ֶאת-ַהַּנֲעָר, ְלִאָּׁשה. יג ַוַּיֲענּו ְבֵני-

ְּבִמְרָמה--ַוְיַדֵּברּו:  ָאִביו,  ְוֶאת-ֲחמוֹר  ֶאת-ְׁשֶכם  ַיֲעקֹב 

ֲאֶׁשר ִטֵּמא, ֵאת ִּדיָנה ֲאחָֹתם. יד ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם, לֹא 

ְלִאיׁש  ֶאת-ֲאחֵֹתנּו,  ַהֶּזה--ָלֵתת  ַהָּדָבר  ַלֲעׂשוֹת  נּוַכל 

ֲאֶׁשר-לוֹ ָעְרָלה: ִּכי-ֶחְרָּפה ִהוא, ָלנּו. טו ַאְך-ְּבזֹאת, 

ָּכל-ָזָכר.  ָלֶכם  ְלִהּמֹל  ָכמֹנּו,  ִּתְהיּו  ִאם  ָלֶכם:  ֵנאוֹת 

ִנַּקח-ָלנּו;  ְוֶאת-ְּבנֵֹתיֶכם  ָלֶכם,  ֶאת-ְּבנֵֹתינּו  ְוָנַתּנּו  טז 

ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם, ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד. יז ְוִאם-לֹא ִתְׁשְמעּו 

ֵאֵלינּו, ְלִהּמוֹל--ְוָלַקְחנּו ֶאת-ִּבֵּתנּו, ְוָהָלְכנּו. יח ַוִּייְטבּו 

ֶּבן-ֲחמוֹר.  ְׁשֶכם  ּוְבֵעיֵני,  ֲחמוֹר,  ְּבֵעיֵני  ִדְבֵריֶהם, 

יט ְולֹא-ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשוֹת ַהָּדָבר, ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת-

ַיֲעקֹב; ְוהּוא ִנְכָּבד, ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו. כ ַוָּיבֹא ֲחמוֹר 

ּוְׁשֶכם ְּבנוֹ, ֶאל-ַׁשַער ִעיָרם; ַוְיַדְּברּו ֶאל-ַאְנֵׁשי ִעיָרם, 

ֵלאמֹר. כא ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו, ְוֵיְׁשבּו 

ַרֲחַבת-ָיַדִים,  ִהֵּנה  ְוָהָאֶרץ  אָֹתּה,  ְוִיְסֲחרּו  ָבָאֶרץ 

ִלְפֵניֶהם; ֶאת-ְּבנָֹתם ִנַּקח-ָלנּו ְלָנִׁשים, ְוֶאת-ְּבנֵֹתינּו ִנֵּתן 

ָלֶהם. כב ַאְך-ְּבזֹאת ֵיאֹתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים, ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו-

-ִלְהיוֹת, ְלַעם ֶאָחד: ְּבִהּמוֹל ָלנּו ָּכל-ָזָכר, ַּכֲאֶׁשר ֵהם 

ִנּמִֹלים. כג ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל-ְּבֶהְמָּתם, ֲהלוֹא ָלנּו 

ֵהם; ַאְך ֵנאוָֹתה ָלֶהם, ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו. כד ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל-

ֲחמוֹר ְוֶאל-ְׁשֶכם ְּבנוֹ, ָּכל-יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירוֹ; ַוִּיּמֹלּו, ָּכל-

ָזָכר--ָּכל-יְֹצֵאי, ַׁשַער ִעירוֹ. כה ַוְיִהי ַבּיוֹם ַהְּׁשִליִׁשי 

ִּבְהיוָֹתם ּכֲֹאִבים, ַוִּיְקחּו ְׁשֵני-ְבֵני-ַיֲעקֹב ִׁשְמעוֹן ְוֵלִוי ֲאֵחי 

ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבוֹ, ַוָּיבֹאּו ַעל-ָהִעיר, ֶּבַטח; ַוַּיַהְרגּו, ָּכל-

ָזָכר. כו ְוֶאת-ֲחמוֹר ְוֶאת-ְׁשֶכם ְּבנוֹ, ָהְרגּו ְלִפי-ָחֶרב; 

ַיֲעקֹב,  ְּבֵני  כז  ַוֵּיֵצאּו.  ְׁשֶכם,  ִמֵּבית  ֶאת-ִּדיָנה  ַוִּיְקחּו 

ָּבאּו ַעל-ַהֲחָלִלים, ַוָּיבֹּזּו, ָהִעיר--ֲאֶׁשר ִטְּמאּו, ֲאחוָֹתם. 

כח ֶאת-צֹאָנם ְוֶאת-ְּבָקָרם, ְוֶאת-ֲחמֵֹריֶהם, ְוֵאת ֲאֶׁשר-

ְוֶאת-ָּכל-ֵחיָלם  כט  ָלָקחּו.  ַּבָּׂשֶדה,  ְוֶאת-ֲאֶׁשר  ָּבִעיר 

ְוֶאת-ָּכל-ַטָּפם ְוֶאת-ְנֵׁשיֶהם, ָׁשבּו ַוָּיבֹּזּו; ְוֵאת, ָּכל-ֲאֶׁשר 

ַּבָּבִית. ל ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל-ִׁשְמעוֹן ְוֶאל-ֵלִוי, ֲעַכְרֶּתם 

אִֹתי, ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁשב ָהָאֶרץ, ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי; ַוֲאִני, 

ְמֵתי ִמְסָּפר, ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני, ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי. 

לא ַוּיֹאְמרּו: ַהְכזוָֹנה, ַיֲעֶׂשה ֶאת-ֲאחוֵֹתנּו. {פ}
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(א) בת לאה -
ולא בת יעקב?! אלא על שם יציאתה נקראת 
בת לאה, שאף היא יצאנית היתה, שנאמר 
(ועליה משלו  ותצא לאה לקראתו.  טז)  (ל 

המשל (יחזקאל טז מד) כאמה כבתה):

(ב) וישכב אתה -
כדרכה:
ויענה -

שלא כדרכה:

(ג) על לב הנערה -
אביך  ראי  הלב,  על  המתיישבין  דברים 
אני  בזבז,  ממון  כמה  קטנה  שדה  בחלקת 

אשיאך ותקנה העיר וכל שדותיה:

(ז) וכן לא יעשה -
לענות את הבתולות, שהאומות גדרו עצמן 

מן העריות על ידי המבול:

(ח) חשקה -
חפצה:

(יב) מהר -
כתובה:

(יג) במרמה -
בחכמה:

אשר טמא -
הכתוב אומר שלא הייתה רמיה, שהרי טמא 

את דינה אחותם:

(יד) חרפה הוא -
חברו  לחרף  הבא  אצלנו,  הוא  פסול  שמץ 

הוא אומר לו ערל אתה, או בן ערל.

חרפה בכל מקום גדוף:

(טו) נאות לכם -
נתרצה לכם, לשון (מ"ב יב ט) ויאותו:

להמול -
לשון  אלא  לפעול  לשון  אינו  נמול,  להיות 

להפעל:

(טז) ונתנו -
משמשת  שהיא  לפי  מודגשת,  שניה  נו"ן 

במקום שתי נוני"ן ונתננו:
ואת בנותיכם נקח לנו -

ליעקב  חמור  שאמר  בתנאי  מוצא  אתה 
ובתשובת בני יעקב לחמור שתלו החשיבות 
שיבחרו  את  שכם  בנות  ליקח  יעקב,  בבני 
להם ובנותיהם יתנו להם לפי דעתם, דכתיב 
ונתנו את בנותינו, לפי דעתינו, ואת בנותיכם 
נקח לנו, ככל אשר נחפוץ. וכשדברו חמור 
הדברים  הפכו  עירם  יושבי  אל  בנו  ושכם 
(פסוק כא) את בנותם נקח לנו לנשים ואת 
שיאותו  לרצותם  כדי  להם,  נתן  בנותינו 

להמול:

(כא) שלמים -
בשלום ובלב שלם:

והארץ הנה רחבת ידים -
לא  כלומר  וותרנית,  רחבה  שידו  כאדם 
תפסידו כלום, פרקמטיא הרבה באה לכאן 

ואין לה קונים:

(כב) בהמול -
בהיות נמול:

(כג) אך נאותה להם -
לדבר זה, ועל ידי כן ישבו אתנו:

(כה) שני בני יעקב -
שמעון  עצמן  נהגו  כן  פי  על  ואף  היו,  בניו 
ולוי, כשאר אנשים שאינם בניו, שלא נטלו 

עצה הימנו:
אחי דינה -

לפי שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה:
בטח -

שהיו כואבים. ומדרש אגדה: בטוחים היו על 
כחו של זקן:

(כז) על החללים -
לפשט את החללים:

(כט) חילם -
ממונם. וכן: (דברים ח יז) עשה לי את 
וישראל  יח)  כד  (במדבר  הזה.  החיל 
ועזבו  יא)  מט  (תהילים  חיל.  עושה 

לאחרים חילם:
שבו -

לשון שביה [לפיכך טעמו מלרע]:

(ל) עכרתם -
לשון מים עכורים, אין דעתי צלולה עכשיו.

ועכרתם  החבית  הייתה  צלולה  ואגדה: 
אותה, מסורת הייתה ביד כנענים שיפלו 
ביד בני יעקב, אלא שהיו אומרים (שמות 
כג ל) עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, 

לפיכך היו שותקין:
מתי מספר -

אנשים מועטים:

(לא) הכזונה -
הפקר:

את אחותנו -
ית אחתנא



מקורות תנ"ך
ШХЕМСКАЯ ПЛЕННИЦА השבויה בשכם
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מקורות לקוטי שיחות
ТРИ ГОРОДА שלוש ערים
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מקורות מקורות שונים
ЧТО ТАКОЕ КОРБАН?

מה זה קרבן

לקט: קרבן 
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יומא כא, ב

[=אש  המערכה  של  באש  נאמרו  דברים  חמישה  תניא, 
ממש  בה  ויש  כחמה,  וברה  כארי,  רבוצה  המזבח]:  של 
מהרש"א],   – ממש  בה  שאין  מטה,  של  אש  כמו  [לא 
ואינה  אותו],  מכבים  לא  כיבשין[שהמים  לחין  ואוכלת 
מצוה  מן השמים,  יורדת  פי שאש  על  אף  עשן...  מעלה 

להביא מן ההדיוט.
אני  הכהנים,  סגן  חנינא  רבי  אמר  והתניא  כארי?  רבוצה 
ראיתיה ורבוצה ככלב? לא קשיא. כאן במקדש ראשון [כמו 

ארי] כאן במקדש שני [ששם היה רבי חנינא, כמו כלב].

רש"י שם ד"ה רבוצה כארי: גחלת שנפלה מן השמים בימי שלמה, 
והיתה על המזבח עד שבא מנשה וסילקה, היתה דומה לארי רובץ.

מהרש"א שם ד"ה רבוצה כארי: על שם שבית ראשון נבנה ע"י 
שלמה המלך משבט יהודה שנמשל לאריה, כמו שכתוב "גור אריה 
יהודה גו'", אבל בית שני נבנה ע"י מלכות פרס, ולא היה אש רובץ 
בו [אלא] רק ככלב, ומצינו בו [בפרס] שנדמה לכלב כמו שכתוב 

בפרק קמא דראש השנה 'והשגל יושב אצלו כלבתא'.
עצי  של  אש  גשמים  כיבו  ולא  מ"ה:  פ"ה  אבות  פרקי 

המערכה.

ד"ה באתי לגני תש"י פ"ב 
גבי  על  גשמית  בהמה  שמביאין  הוא  הגשמי  בהקרבן  והנה 
ע"ב)  (כא,  ביומא  וכדאיתא  שלמעלה,  האש  והיה  המזבח, 
'רבוצה כארי' (גחלת שנפלה מן השמים בימי שלמה והיתה על 
המזבח, רש"י). ובזהר איתא 'אריה דאכיל קורבנין', הנה כמו כן 
הוא בעבודה בנפש האדם, הרי יש אש שלמעלה, והוא הרשפי 
אש שבנפש האלקית, וכמאמר 'רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה', 
שאין  שלמעלה,  כאש  בילקוט)  (הובא  רבה  במדרש  ואיתא 

האש מכבה למים ואין המים מכבין לאש, והיינו שבטבע הנפש 
האלקית הרי יש בו רשפי אש האהבה לאלקות, והוא בדוגמא 
רבים  מים  הם  והמים  אותו,  מכבין  המים  שאין  שלמעלה,  אש 
בטרדות  שונים  ובלבולים  הפרנסה  בטרדת  הטרדות  בריבוי 
שונות המבלבלים בתורה ועבודה, ובכל זאת הנה גם 'נהרות לא 
ישטפוה', לפי דרשפי אש האהבה שבנפש האלקית הוא בדוגמת 

אש שלמעלה, דאין המים מכבין אותה.

זהר ח"א ו, ב

בזמנין קדמאין ... הוו קיימין ישראל בשלימו, דדבחין דבחין 
וקרבנין לכפרא על נפשייהו, וכדין הוה נחית מלעילא דיוקנא 
דחד אריה, והוו חמאן ליה על גבי מדבחא, רביץ על טרפיה, 

אכיל קרבנין כגבר תקיף, וכל קלבין הוו מתטמרין מקמיה ... 
מה שמיה דההוא אריה? אריא"ל דאנפוי אנפי אריה.

נסיעות אברהם. מבאו                                                71 
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